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Tisztelt Sporttársak!

Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a 136 éves Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnökeként köszönthe-
tem önöket. A sportszövetség életében 
fontos esemény volt a március 23-án 
megtartott küldöttgyűlés.

Megújult a szövetség vezetése, húsz 
év után új elnököt is választottunk. A 
13 tagú elnökségben 6 új ember kezdi 
meg munkáját. Mindenki várakozással 
tekint az új elnökség felé. Ilyen esetben 
elkerülhetetlen, hogy az előző időszak-
kal hasonlítsuk össze a jelen és a jövő 
munkáját.

Engedjék meg, hogy néhány pont-
ban összefoglaljam, hogy melyek azok 
a legfontosabb ÉRTÉKEK, amelyeket 
elnökként érvényesíteni szeretnék, 
magamra, és minden tagtársra nézve 
egyaránt.

Az első a 
SZABÁLYOK TISZTELETE!

Szabályok nélkül nincs rend, rend 
nélkül nincs szervezet, szervezet nél-
kül nincs postagalambsport.

 1.  Szövetségünknek van alapszabá-
lya, amelyet mindig frissítenünk kell a 
Sporttörvényhez és az életben felmerü-
lő problémákhoz igazodva.

2. a Szövetségünk életét ez az alap-
szabály kell, hogy meghatározza, a 
törvényességre építve. Ehhez felelős 
tagságra és felelős vezetőkre van szük-
ségünk minden szinten.

3. A vezetők megválasztásának 
módját is az alapszabályunk rögzíti. Ezt 
ugyanúgy be kell tartanunk, mint bár-
mely más rendelkezését. Magamra néz-
ve teljes mértékig kötelezőnek tartom.

A második a 
HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSE!

1. Jól működő szövetséget veszünk 
át a leköszönő vezetéstől. Stabil a szer-
vezeti élet, tiszta a gazdálkodás, a tör-
vényes működés minden feltételének 
megfelelünk. Szeretném megőrizni a 
jelenleg jól működő  versenykerületi, 
tagszövetségi rendszert.

2. Jól működnek a szakmai bizott-
ságaink. Ezek önállóságát és munká-
ját maximálisan támogatom, ügyelve 
arra, hogy mindig az alapszabálynak 
megfelelően működjenek. Bízom ab-
ban, hogy a  megválasztott bizottsági 

vezetők és tagok aktivitásukkal előre 
viszik a szövetség életét.

3. Vannak jó versenyeink, és orszá-
gos rendezvényeink, mint például a 
Bajnokok Találkozója, az országos díj-
kiosztók. Elnökként maximálisan tá-
mogatom ezek megőrzését.

4. Van egy jó helyen lévő, egyre ér-
tékesebb ingatlanunk, a székházunk. 

Minden valamire való szervezet azért 
dolgozik, hogy legyen önálló helye, 
ahol az ügyeit intézheti.   Szövetségünk 
tulajdonos, és én védeni fogom ezt az 
értéket.

5. És végül megőrzendőnek, de fej-
lesztendőnek tartom a szaklapunkat: 
tartalmában, formájában, megjelené-
sének időpontjában van tennivaló - ez 
teljesen igaz. De maga a szaklap min-
denképpen a megőrzendő hagyomá-
nyaink között van.

A harmadik a 
KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE!

Tudjuk jól, az ember társas lény - 
senki nem szeret magányosan élni -, a 
remeték az emberiség  egy százezrelé-
két sem teszik ki.

1. Vannak sportok, ahol az egyéni 
teljesítmény dominál - a mi sportunk 
a közösségre épül. Nincs postaga-
lambsport versenyző közösségek nél-
kül. Ezek nem maguktól születnek, ez 
hosszú időt, kitartó munkát igényel. 

2. Kiemelten fontosnak tartom, 
hogy közösségeink részesei legyenek a 
helyi, megyei és az országos közéletnek 
is - szerencsére jó példák sorát tudom 
hozni: Hajdúböszörmény, Szikszó, Ba-
lassagyarmat, Körmend... Ezek a szer-
vezetek meghatározó szereplői a helyi 

közéletnek: adnak és kapnak támoga-
tást - kinek mire van szüksége. És így 
fejlődnek: létszámban, sikerekben és 
anyagiakban egyaránt.

3. Minden országos szervezet veze-
tőjének alapvető kötelessége, hogy az 
országos közéletben is megjelenjen: ne 
kapcsolódjon be a pártpolitikai csaták-
ba, de a sportpolitika, az agrárpoliti-
ka, a gazdaságpolitika irányítóival kell 
tudni tartani a kapcsolatot, tudni kell 
képviselni és érvényesíteni a postaga-
lambsport érdekeit. 

És végül a negyedik érték a 
TISZTESSÉG!

Minden szinten ragaszkodni fogok 
tisztességes viselkedéshez, a becsületes 
versenyzéshez. Magamra és minden-
kire nézve kötelezőnek tartom és elvá-
rom mindenkitől, hogy ezt tegye!

1. Ne fosszuk meg magunkat a leg-
szebb pillanatoktól, a versenyzéstől! Ne 
forgácsoljuk erőinket arra, hogy állan-
dóan csatázunk, feljelentünk, vizsgáló-
dunk. Elvárom a tisztességes versenyzést 
mindenkitől, és mielőtt mást vizsgálunk, 
ne feledjük a régi mondást: mindenki a 
saját háza előtt seperjen először!

2. A választási időszak lezárását kö-
vetően remélem, hogy mindenki szá-
mára az lesz a legfontosabb, hogy mivel 
tud hozzájárulni a magyar postaga-
lambsport eredményeinek növeléséhez, 
hogyan tud eredményesebben tenyész-
teni, tréningezni és versenyezni.

Én ebben kívánok mindenkivel 
együttműködni. Tudom, hogy nem fe-
lelhetek meg minden galambász elvá-
rásának, ezt beláthatják. De törekedni 
fogok arra, hogy a szövetségünk tag-
jainak nagy többsége elégedett legyen 
a munkámmal, amely elsősorban szá-
mukra teremt jó körülményeket.  

Kedves Sporttársak!
Köszönöm az eddigi támogatásukat, 

és bízom abban, hogy közösen tovább 
tudjuk folytatni a magyar postaga-
lambsport legszebb hagyományait, 
hogy fejlődni tudjunk a mai kor kihí-
vásainak megfelelően. 

Jó versenyzést kívánok mindenki-
nek, és azt, hogy ezt igazi, emberi, ba-
ráti közösségben élhesse meg!

Tisztelettel: 
Hegyi György

elnök 

Választás után: elnöki beköszönő
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
március 23-án Budapesten, az Aréna 
hotelben tartotta idei küldöttgyűlé-
sét, amelynek napirendjén a szokásos 
beszámolók mellett tisztújítás is sze-
repelt. Az alábbiakban a tanácskozás 
jegyzőkönyvének rövidített, szerkesz-
tett változatát adjuk közre.

A megjelenteket 10 órakor Bárdos 
István, a szövetség elnöke köszöntöt-
te. Bejelentette: a 82 küldöttből 78-an 
megjelentek, így a küldöttgyűlés hatá-
rozatképes. 

A tanácskozás a kitüntetések átadá-
sával kezdődött.

A Magyar Postagalamb Sportért 
bronz fokozatát kapta: Balázs Károly 
(Z35), Károly János (D18), Bodor Csa-
ba (U18), Kereki István (P19), Csemány 
János (R06), Kiss Ferenc (A02),  Cser-
venyák László (Z26),  Miskolczi Ferenc 
(A63), Dani László (A14), Móra Imré-
né (U18), Fodor Tamás (F22), Varga 
Ferenc (G22), ifj. Czégény Antal (G23), 
Várszegi László (A10).

A Magyar Postagalamb Sportért 
ezüst fokozatát vehette át: Ailer József 
(P05), Páva Zoltán (F02),  Fehér Attila 
(B09), Rau Sándor (U01), Gecser Mi-
hály (B08), Sebők Gábor  (R16), Juhász 
Roland (A22), Tőkés Csaba (Z25), Ker-
ni Mihály (L08), Varga Imre (N18), Ko-
vács András (U01), Veres István (A02), 
Mohácsi László (D01).  

A Magyar Postagalamb Sportért 
arany fokozatát kapta: Baranyai Antal 
(U01), Kovács László (U03), Ducza La-
jos (A31), Makai János (G17), Hindu-

lák Antal (Z30), Murányi László (U12),  
Kalmár Imre (N08), Seres Kálmán 
(N09), Khaut Antal (D01), Tóth József 
(D12), Kovács Béla (N16), Turák Ká-
roly (P01), Viski Csaba (A34).

A Postagalambsportért Érdemérem 
kitüntetésben részesült: Bodonyi Fe-
renc (V10),  Szabó János (V18), id. Bar-
toli Rudolf (B09), Száraz György (A38), 
Németh Zoltán (L07),  Tóth Ignác 
(C06), Nyitrai János (Z30), Tóth István 
(Z35), Pfendert Antal (D19), Végh Kál-
mán (A10).

A kitüntetések átadása után Bárdos 
István az FCI diplomáját adta át a leg-
utóbbi postagalamb olimpián résztve-
vő Doholuczki Tibornak, aki a standard 
hímeket bírálta kitűnően. Hárman 
már nemzetközi bírálói minősítéssel 
rendelkeznek, ők most vették át az ezt 
igazoló igazolványt: Doholuczki Tibor, 
Konrád János és Bodonyi Ferenc.

Ezt követően a jelenlévők egy perces 
néma felállással emlékeztek azokra a 
halottakra, akik az elmúlt hónapokban 
itt hagytak bennünket: Csóri Antal, 
Baricza József, Tóth Béla, Szőke Sándor, 
Bauer József, Fehér Gábor és Tamás Ist-
ván.

Ezután elkezdődött az érdemi mun-
ka. „A mai küldöttgyűlésen küldöttek, 
kitüntetettek, jelöltek, a jelölő bizottság 
és a postagalamb szövetség minden szin-
tű vezetői, az elnökség tagjai, a szakmai 
bizottságok vezetői és a kerületi elnökök 
vesznek rész. Ilyen sokan talán 18 éve 
voltak küldöttgyűlésen. Nagyon örülök, 
hogy ennyien elfogadták a meghívást. 
Szeretném bejelenteni az ellenőrző bi-
zottság jelentését, miszerint a meghívott 

82 küldöttből 82 jelen van, a részvétel 
tehát  száz százalékos” - jelentette be az 
elnök.

E bevezető után a küldöttek nyílt 
szavazással Bárdos Istvánt megválasz-
tották levezetőelnöknek, Pethő Attilát 
pedig a jegyzőkönyv vezetőjének. A 
két hitelesítő Bagaméri László és Sza-
lai Károly lett. Bejelentették, hogy a 
tanácskozásról hangfelvétel és filmfel-
vétel is készül.

Bárdos István ezután ismertette a 
meghívóban is szereplő napirendet

1. Elnöki beszámoló a 2018. évi mun-
káról - A 2018. évi pénzügyi beszámoló 
és a 2019. évi pénzügyi tervezet (előadó: 
Bárdos István)

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 
2018. évről (előadó: Kupai Béla)

3. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 
2018. év eseményeiről (előadó: Gyulai 
József)

4. Az 1., 2., 3., napirendi pontokban 
elhangzottak megvitatása, határozat-
hozatal.

5. Választási Jelölő Bizottság előter-
jesztése (előadó: Mihalik Csaba)

6. Tisztségviselők választása - szava-
zás

7. Aktualitások

Más javaslat nem érkezett, így a kül-
döttek a napirendet egyhangúlag elfo-
gadták.

Az elnöki beszámoló

Bárdos István ezt követően ismer-
tette elnöki beszámolóját. Októberben 
az országos tanácskozáson megállapo-
dás született a versenykerületek veze-

Küldöttgyűlés 2019: beszámolók és választás
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tőivel, és az elnökséggel, hogy decem-
ber 1. és 31. között mindenki elkészíti 
a saját tagnyilvántartását. Nem tudtuk 
tartani, mert mindig marad néhány 
ember, aki januárban, februárban, 
vagy esetleg márciusban gondolja meg 
magát, és a sportszövetségbe szeretne 
jelentkezni. Jelenleg 2800 olyan sport-
társ van, aki teljes körű tagságot élvez 
és van 850 fő, aki vagy 18 év alatti, 
vagy 70 év fölötti. És ide tartoznak a 
rokkantak is. Ők a kedvezményezettek 
850 fővel. 

A szövetség szervezetileg a 2016-
ban elkészített alapszabály szerint mű-
ködik, versenykerületek, tagszövetsé-
gek, egyesületek és a civil társaságok 
tömörítik a tagságot. A civil szervezet 
önállóan nem tartozik a szövetséghez, 
de beletartozhat egy versenykerületbe 
és azon keresztül az országos szövet-
ségbe. 

A civil törvény változásait figyelem-
mel kell kísérni - hívta fel a figyelmet 
az elnök. „Erre a küldöttgyűlésre ké-
szülve több olyan hiányosságot véltünk 
felfedezni az alapszabályban, amiket 
pótolni és javítani kell. Nem új alapsza-
bályt kell készíteni, hanem módosítani 
kell néhány tételt az alapszabályban” 
- tette hozzá, majd bemutatta az el-
nökségben helyet foglaló dr. Geren-
csén Ferencet, a szövetség jogászát, aki 
több mint tíz éve ad jogi tanácsokat a 
szövetségnek és az új alapszabály el-
készítésében döntő érdemei voltak. 
Az elnökségben foglalt helyet Kocsis 
Gáborné, a szövetség nyugdíjas alkal-
mazottja, aki a gazdasági ügyeket és a 
gazdasági feladatokat végzi. 

„A versenyzésünkkel kapcsolatban, 
az október és a decemberi megbeszé-
lések után még mindig a januári újság-
ban megjelentekhez tartjuk magunkat. 
A legfontosabb programunk a nemze-
ti bajnokságunk. A nemzeti bajnok-
ságunk alapot kell, hogy adjon arra, 
hogy nemzetközi szinten megméret-
tethessünk. A megmérettetés egy fon-
tos dolog, hiszen összehasonlíthatók 
vagyunk a világgal, és összehasonlítha-
tók az eredményeink a világ eredmé-
nyeivel” - mondta Bárdos István. 

2018-ban versenykerületek, szö-
vetség, klubok szintjén 831 versenyt 
rendeztünk, ebből  Ausztriából 17-et, 
Csehországból 399-et, Németország-
ból 158-at. Magyarországról belföl-
di versenyeket rendeztünk, mintegy 
170-et. A galambom.hu rendszerben a  
regisztrált felhasználók száma 2160 fő 
volt. Érkezési adatok: 547.673. Ebből 

elektromos órából átvett adat 328.000, 
az összes 60 %-a. 

A bajnokságok száma 5.643. Össze-
sen 22 versenyünk volt 5.000 galamb 
feletti induló létszámmal, és 2018 há-
rom legnagyobb versenye volt a lipcsei 
12.600 galambbal, a jihlavai 7.800 ga-
lambbal és a radeburgi 6.697 galamb-
bal. „Nagyon nagy eredménynek tar-
tom az elmúlt éveket tekintve, hogy a 
küldhető létszámunk korlátlan. És azt is 
nagy eredménynek tartom, hogy bárki, 
bárhol versenyezhet, ha egyszer verse-
nyengedélyt váltott. Ez azért egy óriási 
dolog, hiszen próbálunk specializálód-
ni, próbálunk a kerülettel és a kerületen 
kívül is versenyezni, és próbálunk más-
más körzeteket, közösségeket találni” - 
jegyezte meg az elnök.

Ezt követően a nemzeti sajátos-
ságainkról szólt. Ilyenek a derbi és a 
nemzeti gyűrűs versenyek, amelyek 
nagyon sok embernek jók, s mvel kü-
lönleges gyűrűkről van szó, tenyészte-
ni tudásra is szükség van ahhoz, hogy 
eredményesen versenyezzünk az így 
meggyűrűzött galambokkal.

„Egy nemzetközi teszttelepünk van, a 
váci teszttelep, amelyik tavaly és az idén 
is meghirdette a versenyét, és tavaly si-
keresen bonyolította le. És részt vettünk 
az FCI fiatal galambok versenyein is. 
Tavaly könnyű dolgunk volt, az idén 
sokkal nehezebb lesz” - fogalmazta meg 
véleményét az elnök, majd bejelentet-
te, hogy az előző évek eredményeként 
felvételt nyertünk a Nemzeti Sportszö-
vetségbe és a Honvédelmi Szövetségbe. 

A bírálói munkáról és a standard 
galambok tenyésztésről szólva meg-
említette, hogy 2018-ban az Európa 
kupában a 4. helyen végeztünk.  2019-
ben az olimpiai nemzetek sorában 
- 19 ország 686 galambja versenyzett 
az olimpián, 405 sport-, 281 standard 
kategóriás galamb - hatszor voltunk a 
sportkategóriákban az első tíz helyen 
nyolc kategóriából. És a standard ka-
tegóriában két második helyünk van, 
ami fantasztikus eredmény. Viglidán 
Ágoston Brüsszelben második olimpi-
ai helyezést nyert galambja most Poz-
nańban újra második helyezést ért el. 
Mind a kétszer ugyanazon pontszámot 
kapta, mint az első helyezett galamb. 
Ágostonnak van még egy negyedik he-
lyezése is. 

Az elnök ezt követően áttért a 2019-
es feladatokra. Kiemelte: a legfonto-
sabb az alapszabály szerinti működés. 
Felhívta a figyelmet, hogy  a határon 
túli postagalambászokkal aktívabb 

kapcsolatot kell létesíteni. 
A postagalambsport hivatalosan 

Magyarországon a szövetség keretein 
belül működik. Csak jogi személyi-
ségű tagjai lehetnek a szövetségnek, 
olyan szervezetek, amelyeknek van 
bírósági bejegyzése. Azt is eldöntöttük 
már évekkel ezelőtt, hogy aki hivata-
los eredményeket akar elérni, annak 
tagsággal és versenyengedéllyel kell 
rendelkeznie. Aki a magyar postaga-
lambászok között akar versenyered-
ményeket produkálni, annak a nemzeti 
bajnokságban a versenykerületekben, 
a klubokban, az egyesületekben kell a 
versenyeket megszervezni. De mind-
ezt a szabályok megtartása mellett, és 
a szabályainkat elsősorban az FCI sza-
bályokhoz kell igazítani.

Az elektromos rendszerek kompa-
tibilitását tekintve sajnos nem léptünk 
előre - közölte Bárdos István. Nemzet-
közi szinten májusban lesz egy, az eu-
rópai elektromos rendszereket gyártó 
és forgalmazó cégekkel közös nem-
zetközi tanácskozás. Öt évvel ezelőtt 
megígérték, és öt éve nem csinálták 
meg, így most csak két rendszer kom-
patibilis, a Bricon és a Benzing. És a 
másik három nem. 

„Nagy eredménynek tartom, hogy 
mindenki ott versenyezzen ahol lehe-
tősége van rá. És mindenki annyi ga-
lambot küldjön, amennyit tud. A pos-
tagalamb nem arra való, hogy a dúcban 
nézegessük, hanem versenyzésre való” 
- emelte ki Bárdos István. 

A gyűrűkkel kapcsolatban elhang-
zott: minden híresztelés ellenére nem 
300 forint darabja.  Az előre megren-
delt gyűrűket minden év január 1-én 
el lehet vinni, amit előre megrendeltek 
és előre kifizettek. Ez 102 és 155 forint. 
Az FCI gyűrű kötelező. A gyűrűkön 
két éve az FCI logó van rajta. A magyar 
szövetség két évvel ezelőtt a szabadal-
mi hivatalnál bejelentette és bejegyez-
tette a logó használatát. 

A versenyek pénzdíjairól szólva Bár-
dos István kifejtette: tavaly valamivel 
kevesebb volt, mint az elmúlt években. 
Sokan keveslik az összegeket. „Mert ha 
odaadunk most 10-20-30 ezer forintot 
egy-egy verseny győztesének, nagyon 
sokszor úgy érzem, hogy azt alig nézik 
valamire. Ha odaadok 100 ezret, jó ha 
eljön érte - a nemzeti díjkiosztókról be-
szélek. Nem érzem azt, hogy igazából 
elégedett lenne önmagával is, meg a dí-
jazással is. Úgy érzem, hogy hiányérze-
te van a galambásznak. Lehet, hogy ez 
a baj, hogy sokféle díjat osztunk ki, és 
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a sok között elvész az, hogy értékesebb 
díjak is előkerülhessenek” - mondta a 
beszámolóban az elnök.

A versenyeinket a tagszövetségek 
vagy versenykerületek szervezik. És 
a versenyszervezéssel kapcsolatos 
dolgok és a hitelességgel kapcsolatos 
dolgok nem változtak. Az elmúlt idő-
szakban nem jött elő a hőségriadó, de 
az időjárás miatt a startereknek folya-
matosan készenlétben kell lenniük. 
Javasolta, hogy a kerületek egy-egy 
feleresztési helyről rendezzenek több 
versenyt is, nem kell a távolságokat fo-
lyamatosan változtatgatni.

A versenyzéshez kötődően hál’ Is-
tennek nem volt versenyt zavaró ma-
dárinfluenza Európában. De a veszély 

nem múlt el, és sajnos nem vagyunk 
felkészülve. Egyelőre azon dolgozunk, 
hogy a baromfi kategóriából vegyék ki 
a galambot, mert a baromfinál vész-
helyzetben teljes leölési kötelezettség 
van. Hát ez nem igazán jönne jól ki a 
postagalamboknál. 

A doppingszabályzatról: minden 
nemzeti szövetségnek minden évben 
2-3 doppingvizsgálatot kötelező tar-
tani. Ez FCI előírás. Ha ezt nem tartja 
be a nemzeti szövetség, nem állíthat 
ki az olimpián. De akkor, amikor egy 
belga szövetségnek előírják, hogy 100 
doppingvizsgálatot kötelező tarta-
ni, és egy doppingvizsgálat belekerül 
2-300 euróba, akkor kissé ideges a bel-
ga szövetség, hogy ha az ilyen kisebb 
országoknál, mint mi is, egyetlenegy 
doppingvizsgálat nincsen. A németek-

nél ugyanez a helyzet, a hollandoknál 
ugyanez a helyzet. Állami előírás az, 
hogy mennyi doppingvizsgálatot kell 
tartani és azt követi az FCI előírás is.

Bárdos István egy más témára át-
térve elmondta: 18 évi együttműködés 
után Pethő Attila elhagyja a szövetsé-
get. „Ő volt a főtitkár, ő volt a progra-
mozó, ő volt a legfontosabb ember a 
szövetségben. Mindent tudott, meg tud 
is, és ez számomra pótolhatatlan volt, 
úgyhogy ennél a pontnál köszönném 
meg a Pethő Attilának a munkát. És a 
továbbiakhoz sok sikert kívánnék neki. 
Új munkahelye van. Hiányozni fog” - 
fogalmazott az elnök

A következőkben a pénzügyi beszá-
moló került sorra. Az előzetes kiadott 

tájékoztatót kiegészítve Bárdos István 
megjegyezte: a gyűrűk ára nagy tétel, 
de továbbra is fontos, hogy csak az elő-
re kifizetett gyűrűket tudjuk megren-
delni a gyártónál.

Jelenleg mindössze 700 darab gumi-
gyűrű van a szövetségben, mert ezek-
ből egyre kevesebb fogy. A gumigyű-
rűket Ázsiában gyártják, a rendelés 
átfutása egy-másfél hónap.

Az országos kiállításokról is érde-
kes információk hangzottak el. Bárdos 
István szerint  jó dolog volt, hogy nem 
maradtunk Budapesten. „Sok mínu-
szos kiállítást rendeztem. És bátran biz-
tatnék mindenkit, hogy nyugodtan néz-
zünk szét, hiszen csak az én emlékeim 
szerint Szolnokon, Szegeden, Győrben, 
Tatabányán biztos, hogy voltam orszá-
gos kiállításon. Van abban fantázia, 

hogy vidéken legyenek kiállítások.”
A szaklap az elmúlt időszakban 

megújult, küllemében és tartalmá-
ban is változott. Ennek ellenére most 
is vannak bírálatok és javaslatok. „Én 
örülök, hogy a szaklap egyáltalán él. 
Egyetlenegy dologért: elfogytak az új-
ságíróink. Tamás Pista az utolsó mohi-
kánok egyike volt, új emberek nincse-
nek, akik a szaklapba írnának cikkeket. 
Szóval nehézkes ez az újság, de akkor is 
azt mondom, hogy a szövetség korosz-
tályos összetételét tekintve és a szövetség 
tagjainak világhálós lehetőségét tekint-
ve egy nyomtatott sajtóra nagy szükség 
van, és vétek lenne föladni. Európában 
három országban van havonta lap: Né-
metországban hetilap, a lengyeleknél 

meg nálunk havilap van, Európa ösz-
szes többi országában negyedéves lapok 
vannak” - mondta az elnök.

Ezután áttért a szövetség pénzügyi 
helyzetére. A kiadásainknál vannak az 
alkalmazotti személyi jellegű kiadások, 
és a tisztségviselők kiadásai. Vannak a 
székház központi üzemelési kiadásai, 
és vannak az úgynevezett működési 
költségek. Van a lábgyűrű, a gumigyű-
rű, rendezvényeink és a nemzetközi 
kapcsolatok tételei. Illetve megbízási 
díjak és a szaklap egyéb költségei. „Eb-
ben a kiadványban jeleztük azt a V4-
es konferenciát, amelyhez postagalamb 
konferenciaként kaptunk támogatást a 
minisztériumtól. Az FCI egyik legjob-
ban sikerült konferenciája volt a V4. Itt 
újra megköszönöm Garaczi Jánosnak, 
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hogy helyet adott, lehetőséget adott.” 
A szövetségben három számító-

gép, szerver, nyomtató, íróasztalok, 
számlázóprogramok vannak, és a rak-
tári árukészlet a múlt heti állapot sze-
rint gumigyűrű, derbigyűrű, nemzeti 
gyűrű: mintegy 19 ezer derbi gyűrünk 
van, 700 gumigyűrűnk, óraszalagok, 
oklevelek, könyvek és versenyjegyző-
könyvek. 

A szövetség tulajdonában 1200 
kiállítási ketrec van,  a régieket már 
odaadtuk a kerületeknek. Van egy 
székházunk saját tulajdonban, ennek  
mostani értéke mintegy 35 millió fo-
rint - derült ki a beszámolóból. „Az 
olimpiához kötődően van egy Benzing 
rendszerünk a váci teszttelepen, ez 10 
ezer euró értékű. Használatra adtuk át, 
ők felelnek érte, nyilvántartásban van, 
benne van a leltárunkban.” 

A pénzügyi beszámoló

A pénzügyi beszámolót azt követő-
en a szövetség alkalmazottja, Kocsis 
Gáborné egészítette ki. „A szövetség 
költség elszámolású kettős könyvvitelt 
vezet, ami azt jelenti, hogy a bevétele-
ket, ráfordításokat és a kiadásokat ösz-
szegzi. Kezdeném a bevételekkel. Ebbe 
tartozik az értékesítés árbevétele, a 
gyűrűk árbevétele, egyéb bevételek, itt 
vannak nyomtatványok stb., a szaklap 
elszámolása, a kiállítások árbevétele, 
vannak hozzájárulások, ez a verseny-
zési hozzájárulás és a nemzeti gyűrű 
hozzájárulás. Vannak egyéb bevételek, 
a támogatások, itt van nyilvántartva az 
a V4-es konferencia, ami külön szere-
pel, mert csak átmenő tétel” - mondta a 
pénzügyi előadó, aki még hosszan so-
rolta a könyvelésben fontos tételeket, 
ezek részletesen szerepeltek a küldöt-
tekhez előzetesen kiküldött elszámo-
lásban.

Az ellenőrző bizottság beszámolója

Az elhangzottakhoz Kupai Béla, az 
ellenőrző bizottság elnöke fűzött véle-
ményt. „Az ellenőrző testület feladatát 
és hatáskörét a szövetségi alapszabály 
11. fejezete határozza meg. 2018-ban 
az ellenőrző testület ennek megfelelően 
végezte a munkáját. A bizottság tagjai 
közül az év folyamán ketten is súlyosan 
betegek lettek, de amikor a vizsgálatok 
zajlottak és dönteni kellett, akkor a bi-
zottság minden esetben határozatképes 
volt. Az ellenőrző testületnek a munkája 
tulajdonképpen a tagsági viszonyokkal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek ér-
vényesülésének, a különböző pénzügyi 
elszámolások szabályszerűségének vizs-
gálata. Az év folyamán minden egyes 
bizottsági ülésen az elnöktől különböző 
témákban kértünk tájékoztatást. El kell, 
hogy mondjam, hogy minden esetben 
felkérésünknek megfelelően a szövetség 
elnöke a beszámolási kötelezettségének 
eleget tett. Az ellenőrző testület vezetője 
az elnökségnek tagja tanácskozási jog-
gal, tehát minden egyes elnökségi ülésen 
részt vettem, így időben szereztem, kap-
tam információkat a bizottságoknak a 
munkájáról, az elnökség tevékenységé-
ről, a határozatok előkészítéséről, és a 
döntéshozatal folyamatáról is” - mond-
ta Kupai Béla.

Az ellenőrző bizottság értékelése 
szerint a szövetség elnöksége a 2018-
as munkatervében foglalt feladatait 
végrehajtotta. A szövetség működése 
megfelelt az alapszabály előírásainak 
és az egyéb jogszabályi követelmé-
nyeknek is. Az ellenőrző testület fo-
kozott figyelmet fordított a választási 
jelölőbizottság tevékenységére, tekin-
tettel arra, hogy a tisztújító közgyűlés-
re. „Meg kell állapítani, hogy a jelölő-
bizottság vezetője elég sok érdemtelen 
támadást kapott, de ki kell jelentsük, 
hogy a felfokozott hangulat ellenére is 
tevékenységét az előírásoknak megfele-
lően kitűnően végezte” - értékelt az elle-
nőrző bizottság vezetője.

A beszámolóból kiderült: az elle-
nőrző bizottság  2018-ban 6 alkalom-
mal tartott ellenőrzést, vizsgálatot. 
Vizsgálták a tagszövetségek, verseny-
kerületek, egyesületi jogállású tagok 
befizetési kötelezettségeinek teljesíté-
sét. Átnézték a versenyengedély-vál-
tásokat, a gyűrűrendeléseket, a befi-
zetéseket. „Ezeknél a témáknál mindig 
igazolódott, hogy nem tartják be a szö-
vetség tagjai a befizetési határidőket, 
több esetben áthúzódik a tárgyévet kö-
vető időszakra a befizetés. A késedelmes 
teljesítés a jellemző a különböző adat-
szolgáltatások esetében is, legyen az ver-
senyengedély-váltás, legyen az tagsági 
viszonyokat rögzítő tagnévsor leadás, 
tagnyilvántartás frissítés stb. Meg kell, 
hogy állapítsuk, hogy a kialakult meg-
engedő gyakorlat, ami az elmúlt idősza-
kot jellemezte, nem tett jót a határidős 
fegyelemnek” - mondta Kupai Béla. 

Úgy fogalmazott, hogy az új veze-
tésnek nagyon nagy feladata lesz egy 
olyan szabálykövető magatartás ki-
építése, vagy létrehozása, ami nem ad 
lehetőséget különböző anomáliákra. 

„Be kell látni, hogy ebben azért hibás 
a szövetség is, hiszen korábban nagyon 
sokszor, legutóbb az elmúlt évi közgyű-
lésen, szó volt arról, sőt még októberben 
is, hogy az elektronikus adatszolgálta-
tási rendszerének kiépítése, megvaló-
sítása, szabályozása megtörténik. Ez 
elmaradt” - jegyezte meg az elnök. Be-
jelentette: az ellenőrző bizottság még 
februárban is áttekintette a küldöttál-
lítás szabályait, és ellenőrizte a mandá-
tumkiosztást. 

A pénzügyi beszámolóval kapcso-
latban elhangzott: a mérlegkészítés 
végső határideje május 31., így már az 
új ellenőrző bizottság feladata lesz a 
mérlegadatok felülvizsgálata és a végső 
számsorok elfogadása. 

A bizottság vizsgálta az FCI-vel tör-
tént elszámolásokat. Mint ismeretes, 
2017-től az FCI elnöke Bárdos István, 
és a különböző költségek elszámolása 
a szövetségen keresztül történt meg. 
Ugyanez vonatkozik az FCI tesztte-
lepre is néhány tételnél. A költségeket 
a szövetség kimutatta, és egy díjbeké-
rővel az FCI megtérítette a felmerült 
összegeket.

A bizottság tételesen ellenőrizte a 
különböző gazdasági eseményeket 
május, augusztus, szeptember, októ-
ber, november hónapokban a házi 
pénztár és a banki bizonylatok alapján, 
a főkönyvi számlák egyeztetése mel-
lett. Észrevételünk nem volt. A műkö-
dési költségek között vizsgálták a köz-
ponti iroda adminisztrációs költségeit, 
számlák alapján, észrevételünk nincs e 
tekintetben sem. Ugyanez a helyzet a 
különböző megbízási és szolgáltatási 
díjak vonatkozásában is, hiszen szer-
ződések alapján történnek a kifizeté-
sek.

A továbbiakban a  bizottsági elnök 
a problémák között említette a szaklap 
megjelenési idejét, valamint a szaklap 
tartalmát is. „Nyilván, hogy az új veze-
tésnek a feladata lesz, hogy felülvizsgál-
ja a szaklap megjelenését, tartalmát, és 
új alapokra helyezze ezt az információ-
forrást” - mondta Kupai Béla.

A fegyelmi bizottság beszámolója

A napirend szerint a fegyelmi bi-
zottság beszámolója következett, ám 
ugyanaz a helyzet állt elő, ami tavaly is, 
Gyulai József bizottsági elnök halaszt-
hatatlan családi kötelezettségei miatt 
nem tudott személyesen részt venni a 
küldöttgyűlésen. Beszámolóját ezért 
írásban terjesztette be, a szöveget a le-
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vezető elnök olvasta fel. „Az elmúlt egy 
évben olyan fegyelmi ügyünk nem volt, 
ami miatt az országos fegyelmi bizottsá-
got össze kellett volna hívnom. Fegyelmi 
ügyek persze voltak, de azok a tagszö-
vetségeken belül rendeződtek. Illetve a 
szövetség elnöke és a fegyelmi bizottság 
elnöke ellen kezdeményezett eljárásokat 
a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Tör-
vényszék minden esetben megszüntette. 
Köszönöm a fegyelmi bizottság tagja-
inak, hogy öt éven át számíthattam a 
munkájukra” - írta Gyulai József.

A régiek intelmei

Ezt követően került sor az elhang-
zott beszámolók megvitatására. Ám 
mielőtt az első felszólalónak Bárdos 
István megadta volna a szót, felolva-
sott egy régi, 1939. július 1-én a pos-
tagalamb tenyésztők értesítőjében 
megjelent cikkből. Ezt Jogok és köte-
lezettségek címmel Milekker Anna írta 
nyolcvan évvel ezelőtt. 

„Minden társadalmi egyesülés egy 
szigorúan körülhatárolt cél érdekében 
történik. A cél minden egyesülésnél 
más, de mindenkor csak nemzetneve-
lő, honvédelmi, szociális, jótékony, vagy 
sport lehet. A mi szövetségünk célja 
honvédelmi érdekeket szolgáló, csupán 
külső megnyilatkozásában sport.

Az egyesület alapszabályai kereken 
kidomborítják a célt s aként lesznek meg-
szerkesztve, hogy a tagok ténykedésük-
ben a célt szigorúan szem előtt tartva, 
azoknak magukat alávetik s csakis a cél 
érdekében működnek. Így adja meg a cél 
érdeke a tagok jogait és kötelességeit. 

Mik a jogaink? A két fogalmat tulaj-
donképen nem is lehet külön tagolni, 
mivel egyik folyamánya a másiknak, 
mert minden jogi követelés kötelessé-
get von maga után. A teljes kötelesség-
teljesítés pedig jogokat biztosít. S hogy 
mégis foglalkozni kívánok külön velük, 
azt a tagok egyoldalú megnyilatkozásai 
tették szükségessé. E megnyilatkozások 
csak jogokat ismernek, kötelességeket 
kevésbé, vagy egyáltalában nem. Hogy 
ilyen felfogás mellett még létezünk, ah-
hoz az a szerencsés állapot járul, hogy 
mindig akad minden egyesületben 2-3 
ember, aki viszont csak kötelességet is-
mer. Már a tag belépésekor ezt veti fel: 
‚Mit adnak?’ 

E kérdésben benne van az ember 
egész mentalitása. Egyesületünk nem 
népjóléti intézmény. Itt nem adnak, itt 
csak fair küzdelem árán kiérdemelni 
lehet valamit. Ehhez minden tagnak 
adott körülmények szerint joga van. A 
jutalom erkölcsi érték, mely nem magát 
az embert értékeli, csupán munkáját 

és annak eredményét. Mert nem azért 
versenyzünk, hogy nyerjünk, mint azt 
egyesek gondolják és vallják, hanem 
hogy meggyőződjünk munkánk ered-
ményéről és általa buzdítassanak, hogy 
minél többet és jobbat produkáljanak 
a cél érdekében. Ne feledjük, hogy a cél 
nem lehet a ‚nyerés’, hanem hogy mi-
nél több, jobb és megbízhatóbb anyagot 
szolgáltathassunk, mikor a haza azt tő-
lünk szükségeli.

Az egyesület mint erkölcsi testület vé-
delmet, hovatartozást biztosít a tagnak. 
Otthont nyújt, barátokat, segítőtársa-
kat ad, általa nyerjük engedélyünket a 

galambtartáshoz. Módot nyújt a röp-
tetésre s ő jutalmazza eredményeinket. 
Mindezek élvezete képezik a jogainkat.

Egyesületünk mint erkölcsi és fő-
leg mint a H. M. fennhatósága alatt 
működő testület, csak olyan tagokat 
vehet fel, kiket a Rendőrhatóság arra 
megbízhatónak talál. Ez ellenben még 
nem elegendő, hogy a jogokat élvezhes-
se, tudnia kell a tagnak kötelességeit is, 
melyeket az egyesület meghatároz és 
megkíván.

Mik a kötelességeink? Egyesületün-
ket anyagilag és erkölcsileg támogatni, 
fejleszteni, naggyá tenni. Anyagi tá-
mogatás alatt nem csupán a kötelező 
tagdíjfizetést értjük, hanem új tagok 
toborzását, propaganda kifejtését, az 
egyesületi tulajdon megóvását. Tudá-
sunkat, képességeinket, fizikai erőnket 
bocsássuk rendelkezésére, hogy ezzel is 
többet takarítsunk meg.

Erkölcsi támogatásunk fölötte kell 
álljon az anyagiaknak. Emelkedjünk az 
erkölcs etikai magaslatára. Onnan nem 

lesz nehéz a munka, a kritika gyakorlá-
sa, de még a kritika elviselése sem. – A 
munka kötelesség. Vezetőnek, közkato-
nának egyaránt van munkája. Az előb-
bi ránk rótt kötelesség, az utóbbi önként 
vállalt. De mind a kettő felelősségteljes. 
A vezetőség munkáját a többség bizal-
ma rótta rá. Ha vállalta, már köteles-
séggé vált. A vállalás kötelez a bizalom-
mal szemben. Nem könnyű, azt tudjuk, 
de itt van a tag kötelessége őket mun-
kájukban támogatni. Mivel támogatjuk, 
bízunk bennük. Az alkotás kritikát von 
maga után. Hiszen mindent felül kell 
bírálni, az egészséges kritika szükséges. 



2019 március-áprilisPostagalambsport 9

De az mindig felülről jöjjön. A kritika 
legyen nyílt, egyenes, férfias, objektív. 
Ha pedig nem bírjuk el a kritikát, ne 
vállaljunk munkát. 

Csak hiú ember érzékeny a kritikával 
szemben. Van bántó kritika is, amelyik 
nem illetékes személyektől jön. Azért 
mondottam, hogy a kritika csak felülről 
jöhet, csak azok részéről, akik azzal meg 
vannak bízva, kiknek hatáskörébe tar-
tozik a felülbírálás.

Kötelességeink közzé tartozik az 
egyesület által előírt szellem megóvása. 
Sajnos, az utóbbi időben kezd egy telje-
sen új hang úrrá lenni némely egyesü-
let életében. A suttogó bizalmatlanság-
keltés, mely mint a szú, kikezdi még a 
platánokat is. Megingat hitükben még 
olyan tagokat is, kik eddig viselkedé-
sükben, gondolkodásukban, megnyilat-
kozásukban és tettükben a régi megin-
gathatatlan együttműködésben voltak. 
Új szellemet próbál behozni a régi, ki-
próbált, erős, szeretetteljes éleibe. Mel-
lőzzük az ilyen hátmögötti suttogást, ez 
kötelességünk. Ha nem talál meghall-
gatásra, máris életképtelen. Nem terjed 
a pletyka, a bizalmatlanságkeltés, ha 
nincs aki meghallgassa.

A kötelességteljesítésnek vannak 
nem írott szabályai is, ezek önkéntele-
nül adódnak és viszont azok teljesítése 
részünkről természetes adottság, így a 
munka méltánylása, megbecsülése. A 
munkálkodó érték, s mint ilyen tisz-
teljük, szeressük. Oktalanságokkal ne 
nehezítsük működését, nehogy kedvét 
veszítse. Legyünk szavainkban, tette-
inkben megfontoltak, higgadtak, objek-
tívek. Főképen, ha objektívek tudunk 
lenni, akkor nem lesznek ki- és belépő 
tagok, lemondani készülő (de meg nem 
cselekvő) vezetőségi tagok, hanem egy-
más mellé sorakozva, folyton növekvő 
létszámmal hatalmas egyesületek, kik 
szövetségünket az ország egyik leghatal-
masabb szervezetévé teszik.”

 Az idézetet lezárva az elnök a belső 
vitákra utalt. „Belgium, Németország 
és Magyarország; mi vagyunk hárman 
Európa legrégebben működő szövetsége. 
Ilyen alapokon működik a magyar szö-
vetség, ez az örökségünk. Én ezt kérem 
önöktől, ezt szeretném önöknek ajánla-
ni, eszerint folytassák tovább a munkát” 
- jegyezte meg Bárdos István.

A beszámolók vitája

E kis kitérő után megkezdődött az 
érdemi vita. Elsőként Scheily Gábor 
mondta el a véleményét.: ”A beszámo-

lóhoz csak azt szeretném hozzátenni, 
hogy amit hiányoltam, hogy az elnök úr 
a 19 évről nem adott egy kis rövid át-
tekintést. Együtt kezdtük annak idején 
ezt az egész dolgot. Meg szeretném kö-
szönni az elnökségnek, az elnök úrnak a 
19 éves küzdelmét, amit a szövetség élén 
eltöltött, remélem, hogy a továbbiakban 
is, mint FCI elnök tudja támogatni 
majd a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetséget. Köszönöm szépen.”

„Nagyon sok mindent csináltunk, 
nagyon sok mindent elértünk, nagyon 
sokra jutottunk. Legnagyobb értékének 
tartom a magyar postagalambsportnak 
az elmúlt 20 évéből a szervezettségét, a 
szabályait, a versenyrendszerének a ki-
alakítását, a My Pigeon (galambom.hu) 
programot. Az olimpia óriási érték, meg 
nagy élmény volt  megrendezni. Máig 
beszélnek a Budapesti Olimpiáról” - 
hallhattuk Bárdos István válaszában.

Ismét szóba hozta a szaklapot. 
„Most is azt mondom, szükségünk van 
a nyomtatott sajtóra, újságírókra van 
szükség. Egy-két ember nem tudja meg-
oldani ezt a feladatot.”

A következő hozzászóló Bagaméri 
László volt. „A Magyar Postagalamb 
Sportszövetségünk tagsága egy új vá-
lasztás elé érkezett, ezért a leköszönő 
elnökségünk eddigi munkáját több elis-
merés is illeti. Meg szeretném köszönni 
alelnökünk, Doholuczki Tibor mun-
káját, aki szakmailag sokat segítette a 
postagalambsportunk fejlődését, az új 
eredményszámoló program elindításá-
ban rendkívüli sokat dolgozott. 

Köszönjük Pethő Attilának, aki egy 
mindenes titkár. Szinte állandó, huszon-
négy órás munkával támogatta, segítet-
te tagságunk zavartalan versenyzését. 
Mindig bátran fordulhattunk hozzá. 

Meg szeretném köszönni Kondrád 
János versenybizottsági elnök munká-
ját. Magát soha nem kímélve, az elmúlt 
években a tagszövetségek versenyprog-
ramjait összefésülte, közben a verse-
nyekkel adódott gondokat megbeszélte, 
segítette. 

Köszönet Tóth Istvánnak, bíráló bi-
zottságunk elnökének. A magyar posta-
galambászok versenyeinek eredményes 
galambjait, a bírálókkal kiértékelte, 
díjazta, majd a postagalamb olimpiák-
ra elkísérte galambjainkat, amelyeken 
sikeresen szerepeltünk. Köszönjük szé-
pen.

Elismerésünk a kimagasló munkáért 
Kupai Bélának, az ellenőrző bizottság 
elnökének, Gyulai Józsefnek, a fegyelmi 
bizottság elnökének. Köszönjük szépen.

De ne feledkezzünk meg az elnökség 
tagjairól sem. Köszönjük ifjú Bartoli 
Rudolf, Bodonyi Ferenc, Földig Nor-
bert, Garaczi János, Hegyi György, Mé-
száros János, Mihalik Csaba, Németh 
Zoltán, és Száraz György munkáját is. 
Nagy-nagy elismerés a teljes elnökség-
nek a magyar olimpia megrendezéséért, 
amely az utóbbi évek legszínvonalasabb 
olimpiája volt. Európa is láthatta sike-
reinket. Történelmet írtunk. Ezekben 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a le-
köszönő elnökség.

Külön ki szeretném emelni Bárdos 
István elnök úr 20 éves áldozatos mun-
káját. Főleg az ő érdeme, hogy az elmúlt 
évtizedben postagalambsportunk sokat 
fejlődött színvonalban, versenyzésben. 
Amikor elvállalta szövetségünk elnök-
ségét, senkit nem támadott, senkit nem 
sértett meg; csakis a célokat fogalmazta 
meg. Valamikor 2000-ben e szavakkal 
kezdte munkáját: ‚Élünk és élni fogunk, 
mert hiszünk abban, amit szeretünk. 
Állandósult a változás, a postagalamb-
sport is a felgyorsult világunk része. 
Ami maradjon? Az a barátság. Ami 
hiányzik? Az a szeretet. És amire szük-
ségünk lenne? Az egymás megbecsülése. 
Kívánom, hogy még sok öröme legyen 
tagságunknak a postagalamb verseny-
zésben” - idézte a leköszönő elnök ko-
rábbi szavait a felszólaló. 

A beszámolók elfogadása

Ezt követően a beszámolókról szóló 
szavazásra került sor. A küldöttek az 
elnöki beszámolót, az ellenőrző, va-
lamint a fegyelmi bizottság jelentését 
egyhangúlag elfogadták.

Bárdos István köszönetet mondott a 
támogatásért és szólt arról, hogy jelen-
tős változások folynak a kontinensen a 
postagalmbsport területén is. Az FCI 
döntése értelmében számos korrekci-
óra került sor, ezeket át kell vezetni a 
versenykiírásokban is.  „Úgynevezett 
World Best Pigeon elnevezéssel, a világ 
legjobb galambja kategóriát indította 
el az FCI magyar javaslatra. Többen 
dolgoztunk rajta az elmúlt években, 
hiszen az olimpiákon kétévente van az 
oda kikerülő galambok értékelése. Az új 
kiírás lényege, hogy hogy ne vesszen el 
egy kitűnő év eredménye egy kitűnő ga-
lambnak, ezért javasoltuk, hogy a világ 
legjobb galambja címre az összes konti-
nensről lehessen pályázni. Az eredmény 
kell a nemzeti szövetség által hitelesítve 
elküldeni az FCI-nek és a sportbizottság 
meg fogja állapítani, hogy a rövidtávon, 
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a középtávon, a hosszútávon, vagy a 
többi kategóriában mely galambok lesz-
nek a világ legjobb galambjai” - jelen-
tette be Bárdos István.

Szólt arról a nagyon fontos sport-
bizottsági határozatról, amiért át kell 
alakítani a My Pigeon (galambom.hu) 
programot is. Ennek lényege, hogy 
megszűnik az, ami nálunk is lehetőség 
volt, hogy egyszerre 2-5-10 galambot 
blokkoltak egy idővel, azonos helyezé-
si számmal. Az elv:  egy verseny, egy 
első díj. És onnantól kezdve sorrendek 
vannak: 2., 3., 4., 5. 

A választás

A tanácskozás egy rövid szünet után 
folytatódott. Mihalik Csaba, a jelölőbi-
zottság vezetője adott tájékoztatást a 
felkészülési időszakról.

„Az előző évi küldöttgyűlésen az ak-
kori küldöttek érvényesen jelölőbizott-
ságot választottak. Ezt a jelölőbizott-
ságot az akkori száma szerint 29 főben 
határozta meg. 30 napra rá, mint ahogy 
az alapszabály előírja, elnököt kell vá-
lasztania a bizottságnak, programját 
elfogadni, ülésrendjét. És utána kezdőd-
het a munka. Akkor két dolgot fogad-
tunk el: többek között elektronikusan le-
velezünk egymással, valamint hogy mi 
a feltétele a jelölésnek” - foglalta össze 
Mihalik Csaba. 

A bizottság első beszámolási kötele-
zettsége a 2018-as kibővített elnöksé-
gi ülésen volt. Addig minimális jelölt 
érkezett be az elnök személyére, így 
érdemben nem lehetett dolgozni. Ké-
sőbb a folyamatos tájékoztatás hatásá-
ra megszaporodtak a különböző posz-
tokra javasolt jelöltek.

Az idén január 12-én az országos ki-
állítás helyszínén a bizottság meghall-
gatást tartott. A mintegy három órás 
tanácskozáson minden jelölt lehetősé-
get kapott, hogy elmondja programját.

A jelöltek által elkészített bemutat-
kozó írások a szaklap februári számá-
ban külön mellékletben jelentek meg. 
Az összeállításból sajnálatosan kima-
radt Pintér Zsolt anyaga, ezért Mihalik 
Csaba elnézést kért és a helyszínen fel-
olvasta az egyik elnökségi posztra pá-
lyázó fiatal sporttárs programját.

Ezt követően bejelentette: 27 tiszt-
ségre kell érvényes választást lebonyo-
lítani alapszabály szerint. 6 plusz jelölt 
van, tehát kettős, vagy többes jelölés. 
Egyetlen egy olyan jelölt jelentkezett 
be, aki magyar állampolgárságú, de 
nem tagja a szövetségnek, ezért a jelö-

lését nem lehetett elfogadni. 
E bevezető után Mihalik Csaba le-

hetőséget adott, hogy a küldöttek is 
véleményt mondjanak. Elsőként Bátor 
Antal,  a 29-es versenykerület küldött-
je jelentkezett. „Egyetlenegy hozzászó-
lásom lenne, amelyet a decemberi ülé-

sen is már elmondtam. Az elnöki és az 
alelnöki posztokra is két olyan személy 
jelentkezik, akik alkalmasak rá, mind-
kettő támogatható lenne. Az alapszabá-
lyunk azonban erre nem ad lehetőséget. 
Én azt mondom, bűn olyan személyeket 
parkolólistára tenni, akik megfelelnének 
a munkára, meg alkalmasak emberileg 
is, és mi egyiket nem tudjuk elfogadni. 
Javaslatom az, hogy mind a kettőre ad-
junk szavazatot, és a rendkívüli, vagy 
bármilyen legközelebbi ülésen a másikat 
is beemeljük. Tehát egyiket megválaszt-
juk most, a másikat pedig beemeljük az 
alapszabály módosításának lehetőségé-
vel. Nem állítom, hogy ez nagyon etikus 
dolog most, mert valamelyik akkor is 
második lesz, de nem szabadna kihagy-
ni. Mert nincs annyi emberünk, nincs 
olyan jó képességű jelöltünk, aki ilyen 
feladatot el tudna vállalni” - mondta 
Bátor Antal.

A következő hozzászóló Scheily 

Gábor volt. „Az egésznek az alapja 
az, hogy ha rossznak is tartjuk, akkor 
is a jelenlegi alapszabályunk szerint 
működjünk. Tehát az nonszensz, hogy 
itt most a választás előtt alapszabályt 
módosítsunk. Megvannak ennek a fel-
tételei. Ha mi úgy akarjuk átalakítani 

az alapszabályunkat, 
hogy két alelnök le-
gyen és az megfelelő, 
ahogy az Anti mond-
ja, mert én nem aka-
rok ítélkezni egyik 
felett sem, akkor a 
következő évi küldött-
gyűlésen két alelnököt 
fogunk választani.”

Mihalik Csaba vá-
laszában kijelentette: 
egyetért Scheily Gá-
borral, a választást 
a jelenleg érvényes 
alapszabály szerint 
kell lebonyolítani.

Ezt követően 
került sor a jelölt-
lista elfogadására. 
„A szövetség elnöki 
posztjára két jelölt 
van, Hegyi György 
és Japport Zoltán. A 
szövetség alelnöke: 
Deim Zoltán, Takács 
László. Budapest kör-
nyéki, két fő, akik kö-
zött választani kell: 
Bácskai István, Mé-
száros János, Pintér 
Zsolt. Dunántúl két 

fő: ifj. Adrián Arnold, Németh Zoltán. 
Dél-Magyarország egy fő: Garaczi Já-
nos. Kelet-Magyarország: Bodonyi Fe-
renc. Észak-Magyarország: Orosz Ro-
land. Maraton Klub: J. Varga Attila. 
Pannon Maraton Klub: Mihalik Csa-
ba. Versenybizottság elnöke: Gál Ottó, 
Gojkovicsné Gömöri Anikó, Zsákovics 
István. A bíráló bizottság elnöke: Tóth 
István, Viglidán Péter. Az ellenőrző 
bizottság elnöke: Kovács Béla, tagjai: 
Szabó János, Szalay Károly, Tóth Lajos, 
Tóth Zoltán, póttagok: László Zoltán, 
Ötvösi László. Fegyelmi bizottság elnö-
ke: Tóth Péter,  tagjai: Kovács Dávid, 
Kovács László, Némedi József, Zaty-
kó József, póttagjai: Maszlag Attila, és 
Zsolnai Sándor” - ismertette a jelölő 
bizottság elnöke.

A jelöltekről a küldöttek szavaztak 
és egyhangúlag elfogadták, hogy vala-
mennyien kerüljenek fel a szavazólap-
ra. Más javaslat nem volt.
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Mihalik Csaba ezt követően a vok-
solás technikai részleteit ismertette. 
Bejelentette, hogy a választás a terem-
ben zajlik a legnagyobb nyilvánosság 
előtt. A helyiségben két oldalon, pa-
ravánokkal eltakarva két szavazóhe-
lyiséget alakítottak ki. Minden küldött 
aláírásával igazoltan veszi át a szava-
zólapot. A szavazás irányítását a jelölő 
bizottság kijelölt tagjai és az ellenőrző 
testület végzi. A voksolás titkosan, a 
szavazólapok urnába dobásával törté-
nik. „A szavazás érvényes, ha a jelen 
levő szavazásra jogosultak legalább 
kétharmada érvényesen szavazott. En-
nél kevesebb érvényes szavazat esetén 

a szavazást meg kell ismételni” - hívta 
fel a figyelmet a bizottság elnöke, majd 
elmondta, hogyan lehet érvényesen 
szavazni.

 A tájékoztató után a bizottság ki-
jelölt tagja nyilvánosan bemutatták az 
üres urnadobozokat és azokat min-
denki szemeláttára leragasztották és 
lepecsételték, majd aláírásukkal hite-
lesítették.

Ezután megkezdődött a szavazás. 
A procedúra majdnem egy óráig tar-
tott. Lezárása után a szavazatszámláló 
bizottságok az elnökségi asztalnál,a 
nyilvánosság előtt végezték el a mun-
kájukat.

„A jelenlévő küldöttek száma 82, a 

kiadott szavazólapok száma 82, a le-
adott szavazólapok száma 82, érvényes 
szavazólapok száma 82, tehát mind 
visszaérkezett. Menet közben elle-
nőriztük azokat a szavazólapokat, ahol 
kétség merült fel, mint ahogy láttátok, 
ezért most kihirdetném az eredménye-
ket” - értékelt Mihalik Csaba, majd fel-
sorolta az eredményeket: 

A szövetség elnöke: Hegyi György 59 
igen szavazattal, 22 nem, 1 érvénytelen 
szavazattal. Japport Zoltán 22 igen, 59 
nem, 1 érvénytelen szavazatot kapott. 

A szövetség alelnöke: dr. Deim Zoltán 
47 igen, 34 nem, 1 érvénytelen vokssal, 

a második Takács László 34 igen, 47 
nem, 1 tartózkodás mellett.

A Budapest környéki elnökségi tagi 
posztra három jelölt volt: 62 igen sza-
vazattal Mészáros János a befutó, a kö-
vetkező Pintér Zsolt 52 igen szavazat-
tal és Bácskai István 44 igen szavazatot 
kapott.

A Dunántúl: ifj. Adrián Arnold 80 
igen, 2 nem; Németh Zoltán 81 igen, 1 
nem.

Dél-Magyarország: Garaczi János 81 
igen, 1 nem; 

Kelet-Magyarország: Bodonyi Ferenc 
81 igen, 1 nem.

Észak-Magyarország: Orosz Roland 
80 igen, 2 nem.

Maraton Klub: J. Varga Attila 82 
igen.

Pannon Maraton Klub: Mihalik Csa-
ba 82 igen.

Versenybizottság elnöke: 56 igen Gál 
Ottó; Gömöriné Gojkovics Anikó 11 
igen, 52 nem, 2 tartózkodás; Zsákovics 
István 11 igen, 68 nem.

Bíráló bizottság elnöke: 40 igen Tóth 
István, 30 nem, 12 érvénytelen szava-
zat; Viglidán Péter 31 igen, 39 nem, 12 
érvénytelen szavazat.

Ellenőrző bizottság elnöke: Kovács 
Béla 80 igen, 2 nem. Tagjai: Szabó Já-
nos 82 igen, Szalai Károly 80 igen, 2 
nem, dr. Tóth Lajos 81 igen, 1 nem, 

Tóth Zoltán 80 igen, 2 nem. Póttagok: 
László Zoltán 82 igen, Ötvösi László 80 
igen, 2 nem.

Fegyelmi bizottság elnöke: Tóth Péter 
82 igen. Tagjai: Kovács Dávid 81 igen, 
1 nem, Kovács László 81 igen, 1 nem, 
Némedi József 81 igen, 1 nem, Zatykó 
József 79 igen, 3 nem. Póttagok: Masz-
lag Attila 81 igen, 1 nem, Zsolnai Sán-
dor 82 igen.

Az eredmények ismertetése után a 
szavazatszámláló bizottság tagjai el-
végezték a hitelesítéssel kapcsolatos 
adminisztratív teendőket - aláírások, a 
szavazólapok csomagolása -, s ezzel a 
küldöttgyűlés lezárult.
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Pályázatot nyújtottunk be, hogy a pos-
tagalambtartást szövetségi szinten a 
kulturális örökség részének nyilvánít-
sák. 2016 júliusában szövetségünk a 
paderborni egyetemről értesítést ka-
pott egy rendezvényről, melyet a kul-
turális örökség témakörben szerveztek 
Bonnban. Miután erről az informatív 
rendezvényről beszámolót tartottam, 
az elnökség azzal bízott meg, hogy, ké-
szítsem elő kérvényünket arra vonat-
kozóan, hogy a postagalamb tartást a 
szövetségi tartományban felvegyék a 
kulturális örökségek listájára. A jelent-
kezést 2017 szeptemberében nyújtottuk 
be. Most arról szeretnék beszámolni, 
hogy mit jelent ez a pályázat, illetve mi 
van a törekvés mögött.

Mit jelent a világ kulturális öröksé-
gének védelme? Mi is az valójában?

Kultúra alatt a szó tágabb értelmé-
ben az ember által alkotott kulturális 
értéket értjük. A kulturális örökség 
mindaz, amit az előző generáció lét-
rehozott, alkotott, maga mögött ha-
gyott. Ennek az örökségnek a védel-
mét és a megőrzését tűzte ki feladatul 
az UNESCO.

Az UNESCO (United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Orga-
nization) egy olyan nemzetközi szerve-
zet, mely egyben az egyesült nemzetek 
szövetségének (ENSZ) 17 független 
szervezete közül az egyik. Jelenleg 193 
tagállam vesz részt a munkájában, a 
székhelye Párizsban van, s az egyet-
len olyan ENSZ szervezet, melynek 
vannak helyi, nemzeti szervezetei. 
Ezeknek az a feladatuk, hogy a helyi 
kormányokat abban segítsék, hogy az 
UNESCO-val hatékonyan együtt tud-
janak működni. Az UNESCO német 
tagszervezete Bonnban található. 

A kulturális örökség védelme érde-
kében az UNESCO egy egyezményt 
hozott létre, melyhez a tagszerveze-
tek többsége aláírással csatlakozott. 
Ezt a világörökségről szóló konven-
ciót 1972-ben írták alá, az elnevezése 
„Megállapodás a világ kulturális és ter-
mészetvédelmi örökségének védelmé-
ről”. Ez az egyezmény az elmúlt kultú-
rák jelentős képviselőinek, legyen szó 
a Kölni Dómról, vagy az egyiptomi 
piramisokról, a védelmét a nemzeti 
hatóságok helyett a nemzetek közös-
ségének kezébe helyezi át. Ennek érde-

kében az UNESCO felállított egy listát 
a „Világ örökségekről”. Ezen a listán 
jelenleg 1073 természeti és kulturális 
hely szerepel, melyek mind az UNES-
CO védelme alatt állnak. Mivel ezek 
mind „anyagi” objektumok, tárgyak, 
ezért esetükben a „materiális kulturá-
lis örökségéről” beszélünk.

Az UNESCO célkitűzése azonban 
kiterjed a nem materiális javakra is. 
Ezért az általa meghirdetett védelmet 
kiterjesztette a nem materiális javakra 
is. Ennek következtében született egy 
megállapodás 2003-ban „a szellemi 
kulturális örökség” védelméről, mely 
2006-ban lépett életbe. A Német Szö-
vetségi Köztársaság ehhez a megálla-
podáshoz 2013. július 10-én csatlako-
zott hivatalosan. 

Az UNESCO egyezményhez csatla-
kozott tagállamok összeállíthatnak egy 
listát arról, hogy az adott nemzet mi-
lyen szellemi örökségeket tart számon. 
Ennek tükrében Németországban szö-
vetségi államonként listát állítottak 
össze.

A kulturális örökség listájához való 
csatlakozás azzal kezdődik, hogy elő-
ször Németországban kell benyújtani 
a kérelmet annak érdekében, hogy az 
adott tevékenység ebbe a kategóriába 
tartozzon. Ezzel az lépéssel azt érjük 
el, hogy ennek az örökségnek a jelen-
tősége a nyilvánosság fókuszába kerül.

Amikor egy közösség arra pályázik, 
hogy egy szellemi termék felkerüljön 
erre a listára, akkor a jelentkezésével 
elismeri, hogy a szellemi kulturális 
örökség a nemzeti sokszínűség forrá-
sa, garancia a hosszútávú fejlődésre, 
kifejezi az emberi kreativitást, eszköz 
ahhoz, hogy az egyes embercsoportok 
egymáshoz közeledjenek, jobban meg-
értsék egymást.

A benyújtott pályázatban megfogal-
mazott információk eljutnak a széles 
nyilvánossághoz (egy online adatban-
kon keresztül, www.unesco.de/im-
materielles-kulturebe.html), illetve az 
UNESCO titkárságnak Párizsban ta-
lálható irodájához, ahol rendszeresen, 
időközönként országonkénti bontás-
ban egy kiadványt adnak ki ezekről a 
kulturális örökségekről.

A nevezés beérkezését követően a 
meglévő nemzetközi lista egyikébe fel 
kell venni a jelentkezést.

A szellemi kulturális örökség jelen-

tőségének felismerését helyi, regionális 
és nemzetközi szinten is erősíteni kell.

Hogyan kell jelentkezni ahhoz, hogy 
a szövetségi államban felkerüljön vala-
mi a nemzeti kulturális örökség listájá-
ra?

A felvételhez sikeres pályázat szük-
séges. A pályázatot benyújthatják cso-
portok, közösségek, de magánszemé-
lyek is. Alapfeltétel, hogy ők egy adott 
kulturális örökséget gyakoroljanak, 
ápoljanak, s ebben a formában ennek a 
kulturális örökségnek a megtartásában 
és a jövőbeni ápolásában szerepet vál-
lalnak. Ugyanakkor előfeltétel, hogy 
ennek a szellemi örökségnek az ápo-
lásával, gondozásával elsődlegesen ne 
kereskedelmi érdekeket szolgáljanak. 
Az élő hagyományoknak teljes egészé-
ben összhangban kell lenniük a Német 
Szövetségi Köztársaság hatályos jog-
szabályaival.

Milyen előfeltételei vannak annak, 
hogy valamit felvegyenek a szövetségi 
listára?

Ahhoz, hogy egy pályázat felkerül-
jön a szövetségi listára, a pályázatnak 
meg kell felelnie az UNESCO által elő-
írt jogszabályoknak és előfeltételeknek. 

Ezek közül a legfontosabbak:
- A szellemi örökség meglétének foly-

tonossága, a gyakorlása, a megléte a 
múltban, a jelenben és a jövőben.

- Bizonyítani kell meglétét több gene-
ráción keresztül.

- Bizonyíték kell arra vonatkozóan, 
hogy jelenleg is meglévő gyakorlat.

- Igazolni kell, hogy vannak olyan 
aktivitások, melyek az adott szellemi 
örökség fenntartásához, a következő 
generáció számára az átadásához szük-
ségesek (például képzés, oktatás, doku-
mentáció, kutatás és tanulmány). 

A jelentkezést abban a szövetsé-
gi államban kell benyújtani, amely-
ben az adott kulturális örökségnek a 
székhelye, központja van. (Tekintettel 
arra, hogy a mi szövetségünk szék-
helye Essenben található, ezért az 
Észak-Rajna-Vesztfália kulturális mi-
nisztériumának kellett elküldenünk a 
jelentkezést.)

A jelentkezést két független szakte-
kintélynek kellett írásban támogatnia. 
(A mi jelentkezésünket dr. Hans-Georg 
Soeffner professzor emirátus támogatta 
a Bonni Egyetem részről, illetve Dietmar 
Ossess, az LWL-Ipari múzeum igaz-

Sportunkról közérthetően (1)
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gatója támogatta.) 2017-ben október 
30-ig lehetett benyújtani a kérvényt. 
A beérkezett kérvények közül minden 
szövetségi állam egy előválasztás során 
négy „kultúrcikket” javasolt a kulturá-
lis miniszterek soron következő konfe-
renciájára.

Az egyes szövetségi államok által 
előterjesztett javaslat alapján a szövet-
ségi államok kulturális minisztereinek 
a konferenciája javaslatot tesz, amely 
maximum 64 jelentkezőt tartalmaz. 
Ezt a listát a német UNESCO bizottság 
kulturális örökségekért felelős szak-
értői bizottságának terjeszti elő. Ez a 
független szakértőkből álló bizottság 
ellenőrzi és kiértékeli az egyes kérvé-
nyeket. Ezt követően javaslatot terjeszt 
elő arra vonatkozóan, hogy erről a lis-
táról kik kerüljenek be a végső körbe. 
Ezt követően a kulturális miniszteri 
konferencia és a kultúráért és médiáért 
felelős szövetségi kormány megbízott-
ja közösen dolgozza ki a végső előter-
jesztést a szakértői bizottság javaslatai 
alapján.

A szövetség a „postagalambtartást” 
kérte, hogy regisztrálják kulturális 
örökségként. Tudatosan jutott a vá-
lasztás erre a fogalomra. Tenyésztőink 
saját társaságon belül leggyakrabban 
természetesen a „postagalambsport” 
kifejezést használják, ez a kifejezés 
nem fogja át teljes egészében a posta-
galambokkal való foglalatosságunk-
nak. Ráadásul, igen előnytelenül társul 
ehhez a fogalomhoz egy bajnoksággal 
kapcsolatos küzdősportra történő uta-
lás. A kulturális örökség fogalmába 
azonban sportágak nem sorolhatók 
be. Ezzel szemben a postagalambtar-
tás szól arról a tudásról és képességről, 
mely a természettel kapcsolható össze, 
éppen ezért alkalmas arra, hogy felke-
rüljön a listára.

Mit takar a postagalambtartás? A 
foglom négy komponensből áll:

- a postagalamb tartásból (maga),
- a postagalamb tenyésztésből,
- a postagalamb távolsági versenyekből,
- a postagalamb kiállításról.
Ezekre a komponensekre épült a 

kérelem, s az érvelés során is ezeket az 
elemeket bontottuk ki.

Ezt szeretném az alábbiakban ösz-
szefoglalni Önöknek, kedves Olvasók, 
akkor is, ha meggyőződésem, hogy ez 
a kifejtés semmi újat nem fog Önök-
nek mondani.

A postagalambtartás. A postaga-
lambtartás egy speciális, erre a célra 

kialakított, felszerelt dúcban történik. 
Ezeknek a létesítményeknek a felépíté-
séhez speciális tudásra van szükség. A 
postagalambok szakszerű ellátásához 
is speciális ismeretekre és képességek-
re van szükség.

A postagalambtenyésztés. A posta-
galambtenyésztés a postagalamb tartás 
lényege. Éppen erre vezethető vissza az 
egyesültünk névválasztása is. Miként 
Piet de Weerd egyszer kifejtette, sikeres 
tenyésztés nélkül elképzelhetetlen len-
ne egy kielégítő foglalkozás a postaga-

lambokkal. 
A tenyésztés azt szolgálja, hogy 

fennmaradjon a „postagalamb, mint 
kulturális érték”. Ez a fogalom egykori 
elnöktársamtól, Roland Fitznertől szár-
mazik. Ezt a célt nagyon határozottan 
beépítettük a 2008 januárjában meg-
fogalmazott alapító okiratunkba. Mit 
minden tenyésztés, a postagalambte-
nyésztés is adott célokat szolgál. 

Ezt összefoglalni a következőképpen 
lehet: olyan jó teljesítményre alkalmas, 
jó tájékozódó képességgel rendelkező ál-
latok tenyésztése, melyek megfelelnek a 
postagalamb faj leírásának, és képvise-
lik annak szépségét is.

A sikeres tenyésztéshez szükség van 
az állatok szaporítására vonatkozó tör-
vények elmélyült ismeretére, illetve a 
tenyésztéssel kapcsolatos jogi előírá-
sok ismeretére.

Postagalambok röptetése. A posta-
galambok röptetésére azért van szük-
ség, hogy ezeknek a tenyésztési cé-
loknak az elérését ellenőrizni tudjuk. 
Lássuk, hogy elértük-e azt a célt, hogy 
jó teljesítmény nyújtására alkalmas, 
kiváló tájékozódóképességgel rendel-
kező postagalambokat tenyésztettünk.

Ha nem szerveznénk ilyen versenye-
ket, a postagalambjaink pár generációt 
követően éppen azt a képességüket ve-
szítenék el, hogy hosszabb távolságok-
ról is hazataláljanak. De éppen ez, az 
ember által meghatározott tenyésztési 
cél emeli a postagalambot a kulturális 

örökség részévé. A versenyek során 
összeállított beérkezési listák, illetve 
díjlisták azt a cél szolgálják, hogy meg 
tudjuk azt határozni, hogy mely te-
nyésztett állatok közelítették meg leg-
jobban ezeket a célokat. Ennek megfe-
lelően kitüntetést is kapnak azért, hogy 
minden tenyésztő igazolni tudja, hogy 
a tenyésztési célok vonatkozásában 
mennyire felelt meg a tenyésztés során 
kitűzött alap céloknak.

A versenyek lebonyolításához kép-
zett vezetőre van szükség, akit előze-
tesen a szövetség jelöl ki. Ezeknek az 
embereknek tökéletes ismerettel kell 
rendelkezniük a verseny lebonyolításá-
ról, a postagalambok röpülési szokása-
iról, a mindenkori terep topográfiájá-
ról, a szállítás során felmerülő ellátási 
igényekről, szükségletekről, illetve a 
verseny indításának folyamatáról.

A tenyésztőnek a versenyekre az 
összes galambot általánosan, illetve 
minden egyes versenyre minden egyes 
postagalambot egyedileg is fel kell ké-
szítenie. Ehhez arra van szükség, hogy 
minden tenyésztő birtokában legyen a 
szükséges ismereteknek és azoknak az 
eszközöknek, melyek ehhez a verseny-
hez szükségesek. 

Kiállítások. A versenyekhez ha-
sonlóan a kiállításoknak is ugyanaz a 
céljuk, hogy sikerüljön leellenőrizni, 
hogy mennyire sikerült elérni a te-
nyésztési célokat, a szabványnak meg-
felelő, szép, jó kiállású postagalambok 
tenyésztését. A kiállítások során kiosz-
tásra kerülő díjak azt bizonyítják, hogy 
kinek sikerült leginkább elérnie ezt a 
kitűzött célt. 

A díjak odaítélését bírák végzik. 
Ők különösen jól képzett, vizsgát tett 
személyek, akik komoly ismeretekkel 
bírnak a postagalambok anatómiáját 
illetően és arra vonatkozóan, hogy mi-
lyenek az átlagos postagalambok. 

De a tenyésztőknek maguknak is 
feltétlenül mélyreható ismeretekkel 
kell rendelkezniük az elvárásokkal 
kapcsolatban, illetve arról, hogy mi-
ként tudják, és miként kell a postaga-
lambokat a kiállításra felkészíteni.

A jelentkezésünkkel kapcsolatban 
óvatos optimizmust érzek. A posta-
galambtartás egy lassan évezredes 
múltra visszatekintő, természet közeli 
létforma. Így megfelel azoknak a köve-
telményeknek, melyeket az UNESCO 
támaszt ezzel a feltétellel kapcsolatban.

Horst Menzel tiszteletbeli elnök
fordította: Tordy Éva
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A postagalambok helyes etetésével kap-
csolatos területen az igazi oktatóm, 
Horst Collenberg egyszer mesélte, hogy 
az apjával együtt tenyésztettek postaga-
lambokat. Ez valamikor az 1970-es évek 
elején lehetett. Egy nagyon érdekes 
anekdotát mesélt nekem ezzel kapcso-
latban.

Akkoriban nagyon jól tudták az 
emberek, hogy milyen táplálék mellett 
versenyeznek a legjobb eredménnyel 
a postagalambok, milyen tápanyagra 
van különösen szükségük. Fehérjére? 
Zsiradékra? Szénhidrátra? Ezt akkori-
ban igazából senki nem tudta megha-
tározni, mert abban az időben ezt még 
nem tanulmányozták olyan nagyon.

Néhány évvel később érkeztek az 

első kutatási eredmények a Genti 
Egyetemről, Belgiumból, illetve Gu-
elffből. Ezen vélemények szerint a be-
kosarazás előtti napon a postagalam-
boknak kendert kellett adni.

„Minden galambnak egy egészen 
kevés, csipetnyi mennyiséget adtam a 
kenderből” - mesélte az oktatóm. Ezt a 
módszert néhány idősebb tenyésztő is 
ismerte. Túl sokat nem lehetett ebből 
adni, mert akkor nagyon mókás han-
gulatuk lett volna. 

Történt, hogy az egyik napon Horst 
vásárolt kendert a takarmányosnál, 
pár kiló volt egy zacskóban. Esténként, 
mint azt fent is említettem, egészen 

parányi mennyiséget kaptak a posta-
galambok belőle. 

De Horst egy este ott felejtette a zacs-
kót a dúcban az asztalon. Mielőtt lefe-
küdt volna aludni, visszament a dúcba 
egy rövid ellenőrző sétára, s meglátta, 
hogy az ott felejtett zacskóból teljesen 
kiették a kendert a galambok. Először 
rettenetesen megijedt, felhívta az ap-
ját, s mondta neki, hogy másnap egész 
nyugodtan aludjon tovább. El se tud-
ta képzelni, hogy a galambok korán el 
tudnak indulni. Éppen ezért bűnösnek 
érezte magát, hogy milyen nagy hibát 
követett el. 

De másnap a postagalambok ko-
rábban jöttek, mint valaha. A két férfi 
nem akart hinni a szemének. Így tör-
tént, hogy ettől kezdve Horst semmi-

lyen tudományos kutatásban nem bí-
zott, saját maga kísérletezett nagyon 
intenzíven a postagalambok etetésével 
kapcsolatban.

Időközben mi magunk is rájöttünk 
arra, hogy a postagalambjaink a zsira-
dékok segítségével tudnak jól repülni, 
s azt is tudjuk, hogy a kenderben sok 
jó zsiradék van.

Egy postagalambnak hetente kö-
rülbelül 200 gramm takarmányra van 
szüksége, s minden röpülési órához 3 
gramm zsír szükséges. Ennek alapján, 
ha meg tudjuk becsülni a röpülési időt, 
könnyen ki tudjuk számolni, hogy az 
általunk adott takarmánynak milyen 

százalékban kell zsiradékot tartalmaz-
nia. 

Ha az út körülbelül 400 kilométer, 
a postagalambnak ennek megtételére 
5 órára van szüksége, az első órában 
csak szénhidrátot használ fel. A követ-
kező 4 órához van szüksége zsiradék-
ra, 4x3=12 grammra. Ennek alapján 
a heti 200 gramm takarmánynak 6 
%-ban kell zsiradékot tartalmaznia ah-
hoz, hogy erre a négy órára elegendő 
tartaléka legyen a madárnak.

Ha a teljes repülési idő nyolc óra, 
akkor a fenti számolási példa alapján 
7 óra repüléshez szükséges zsiradék-
ra van szükség, ami 7x3=1 gramm. 
Ebben az esetben a heti takarmány 
mennyiség (200 gramm) 10,5 % (21 
gramm) kell, hogy zsiradékból álljon.

Ennek tudatában, ha az adott takar-
mány nem tartalmaz elég zsiradékot, 
akkor azt ennek arányában kell dúsí-
tani.

Új versenytakarmány. Hát igen, 
ez nem maradhatott ki a sorból. Miu-
tán létezik egy, a tenyésztéshez és toll-
váltáshoz összeállított takarmánykeve-
rék perillával, egy versenytakarmány 
keverék volt a következő a sorban.

Mi a Matadornál ezt minőségileg 
kiértékeljük annak érdekében, hogy a 
postagalambokat, ha lehet, még jobb 
ellátásban részesítsük. Éppen ezzel 
magyarázható, hogy a most kapható 

Kezdődik az versenyszezon
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takarmánykeverékeket nagyon kriti-
kusan elemeztem, hogy nincsenek-e 
olyan pontok, ahol javítani lehetne 
ezek minőségén. Hogy milyen szem-
pontok vezéreltek minket? Nos, a 
postagalambok egészségi állapotának 
optimalizálása egyrészről, illetve a mai 
igényekre szabott energiaellátás bizto-
sítása a másik oldalról.

Perillamag. A perillamagról min-
denki tudja, hogy erősíti az egészséget. 
A magnak nagyon nagy a zsírtartalma, 
mintegy 46 %. Ennek több mint a fele 
Omega 3 zsírsav.

A perillamag négyszer hatásosabb, 
mint az Omega 6. Ez egészen külön-
leges.

A takarmánykeveréket nagyon ha-
tékonyan fel tudjuk javítani a perilla-
mag segítségével az Omega zsírsavtar-
talom vonatkozásában. A perillamag 
segít az ellenállóképesség növelésében, 
főleg a bélrendszer vonatkozásában, 
és nagyon erős antioxidáns hatással 
rendelkezik. Ennek következtében ter-
mészetes úton növeli a szervezet ellen-
állóképességét és a vércukorszintet is 
ellenőrzés alatt tartja.

Azt is többen állítják, hogy javítja az 
emlékezőképességet. Ezt mind embe-
rek, mind kutyák vonatkozásában bi-
zonyították. Postagalambok esetében 
ezt még tudományos módszerekkel 
nem igazolták. Éppen ezért ezt még 
csak lehetőség szintjén említjük meg. 
Azt is állítják róla, hogy bizonyos agyi 
tevékenységeket is javít. Mindez na-
gyon meggyőzően hangzik. 

Éppen ezért érdemes ezt a nagyon 
érdekes magot beemelni a táplálékok 
közé. Egyetlen hátránya van: nagyon 
drága. De az az igazság, hogy a legjobb, 
a lehetőségek szerint legkomplettebb 
takarmánykeveréket szeretnénk össze-
állítani.

Máriatövismag. Ez a mag is „jó 
munkát” végez, ha például gyógy-
szerekről van szó, vagy arról, hogy 
bizonyos táplálékkiegészítő anyagot 
mértéken felül használtak. Ez a nö-
vény természetes körülmények között 
Dél-Európában, Észak-Afrikában és 
Közel-Keleten terem.

Évszázadok óta gyógyászati célok-
ra használták. A gyümölcsfal mintegy 
4-6 % nagyon sok jó hatóanyagot tar-
talmaz.

A Silymarin nevű hatóanyagot kró-
nikus májbántalmak és epehólyag 
problémák esetén használják. Mint 
tudjuk, a postagalambnak nincs epe-

hólyagja, így ebben a vonatkozásban 
ez nem értelmezhető. De a postaga-
lambnak a mája is esetenként túlter-
helt. A máriatövis meglehetősen nagy 
mennyiségben tartalmaz Omega 6 ha-
tóanyagot, s már ez is elég ahhoz, hogy 
ajánljuk. Egy kis mennyiség nagyon 
értékes táplálékkiegészítő lehet.

Én szenvedélyesen érdeklődöm 
aziránt, hogyan lehetne optimálisan 
összeállítani a postagalambok táplálé-
kát. Éppen ezért, ha van hirtelen vala-
milyen ötletem, akkor nagyon nehe-
zen tudok megszabadulni tőle.

Vannak, akik éppen ezért őrültnek 
tartanak, de ezt én rendben lévőnek 
tartom. Ha a postagalambok egészség 
és takarmány szempontjából megkap-
ják azt, ami megilleti őket annak érde-
kében, hogy jól fel tudjanak készülni a 
versenyekre, akkor reális esélyük van 
arra, hogy a tudásukat be tudják bizo-
nyítani. Többet nem tehetünk ennek 
érdekében. 

Az új takarmánykeverék, mely az 
Athletic nevet kapta, azt a célt szolgálja, 
hogy az állatok még jobb teljesítményt 
nyújtsanak. 

Figyeljünk a minőségre. Mind-
egy, milyen takarmánykeveréket vá-
lasztasz, egyre figyelj kérlek, a minő-
ségre. Ezáltal kapnak a postagalambok 
valódi esélyt arra, hogy jó teljesítményt 
nyújtsanak s egyúttal megőrizzék az 
egészségüket. Egyszerű a képlet: csak 
azt tudod kivenni a sikerből, amit bele 
is fektettél.

Jó takarmány mellett nemigen van 
szükséged kiegészítő táplálékokra

Ha egy olcsóbb keveréket válasz-
tasz, akkor az abból hiányzó elemeket 
adalékanyagokkal kell pótolnod. De 
ebben az esetben ne felejtsd el kiszá-
molni, hogy mi éri meg jobban.

A máj méregtelenítése. Táplálék-
kiegészítő készítmény, melyet versenyt 
követően érdemes használni. Erre egy-
általán miért van szükség? Ha hiszünk 
a szaklapoknak, akkor erre egyálta-
lán nincs is szükség. Ennek az az oka, 
hogy ezen írások szerint senki nem ad 
hozzá semmilyen gyógyszert a posta-
galamboknak. Csak takarmányt és vi-
zet kapnak. 

Legalábbis ez áll a szaklapokban. De 
természetesen azért ezt nem kell elhin-
nünk. Nagyon hatásosan támogathat-
juk az versenyszezont ezzel.

Miként indulunk neki az új sze-
zonnak? Ismét elérkezett az az idő, 

amikor a postagalambjainkat fel kell 
készíteni az új versenyszezonra. A 
hosszú tollváltás és téli szezont követő-
en ismét kézbe vesszük a postagalamb-
jainkat, s megállapítjuk, hogy vagy túl 
kövérek, és/vagy még mindig sok régi 
pehelytoll van rajtuk. Mindkettőnek, 
amint lehet, véget kell vetni, különben 
le kell mondanunk egy jó szezonkez-
detről.

Mindenképpen figyelnünk kell, 
mert, ha egész télen egyhelyben ültek a 
madarak, akkor sokkal nagyobb annak 
az esélye, hogy egy vagy több galamb 
az első út során elveszik.

Ez arra vezethető vissza, hogy az 
izomzat hosszabb ideig másként volt 
terhelve azáltal, hogy nem kevés ideig 
egyhelyben kellett ülniük. Tehát most 
lassan újra fel kell építeni a repüléshez 
szükséges izomzatot. 

Az a legjobb, ha vagy délelőtt 10, 
vagy délután 14 óra körül viszed el 
tréningezni a madarakat. Ebben az 
időszakban kevésbé vannak kitéve a 
ragadozómadarak támadásainak, de 
garancia azért nincs erre.

Ha mindennap adunk magnéziu-
mot az állatoknak, az segít az izomgör-
csök csökkentésében. Éppen ezért az a 
legjobb, ha ezt az első tréning előtt 10 
nappal elkezdjük adagolni az állatok-
nak.

És hogy tudunk megszabadulni a 
régi pehelytolltól?

A leghatékonyabban és a leggyor-
sabban ezt úgy érjük el, ha egy téli ke-
veréket adunk az állatnak, tehát nem 
adunk nekik borsót. Az is jó, ha az 
úgynevezett szuperdiéta-keveréket ad-
juk az állatoknak. 

Az egyik nap egy kis olajat öntünk 
a takarmányhoz. Úgy kell adagolni, 
hogy a takarmány csak egész kicsit 
legyen fényes az olajtól. És az itatóba 
olyan teát töltünk, ami tisztítja az ál-
latok vérét.

A következő napon élesztőt kapnak 
sovány túróval vagy sovány joghurttal. 
És ha ezt az első verseny előtt három 
héten keresztül követed, olyan gyorsak 
lesznek a postagalambjaid, mint a ra-
kéták. 

De azt javaslom, hogy inkább pró-
báld meg lassan felépíteni az állatok 
kondícióját, hogy ne lógjon a szárnyuk 
izomgörcs miatt. Ezt követően lehet 
igazán további alternatívákon gondol-
kodni!

Sok sikert a készülődéshez!

Willem Mulder
fordította: Tordy Éva
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Szövetségünk legnagyobb eseménye, 
a DBA is lezajlott már. Sok helyen a 
fiatalokat sikerült már leválasztani, 
de legalábbis kibújtak már. A „gyer-
tyaszentelő napi”, február 2-i, hagyo-
mányos párba állításon is túl vagyunk 
már. Nagyon sok sporttársnak már 
konkrét tervei vannak a következő sze-
zonra azzal kapcsolatban, hogy milyen 
rendszereket követve induljanak neki 
a versenyszezonnak.

A tojók versenye 
a teljes özvegységben 

A totális özvegységben az a legjobb, 
hogy ilyenkor a versenyeken induló 
összes postagalamb teljesítőképessé-
ge nemektől függetlenül tesztelhető. 
Nagyon jó, mert ilyenkor egy díjlistán 
viszontlátjuk a tojók tényleges telje-
sítményének kiértékelését. 

Mindenképpen előnyös, ha a ver-
senyre szánt tojók egy hosszabb sze-
zonra felkészülnek. Praktikusabb, ha 
a tojók versenyén olyan csapattal in-
dulunk, melynek tagjai a versenyre fel 
vannak készítve. Sokkal egyszerűbb 
olyan csapattal versenyezni, melynek 
tagjait éveken keresztül a teljesítmé-
nyük alapján folyamatosan szelektál-

tuk, mintha hirtelen megpróbálunk 
összeállítani egy olyan tojókból álló 
csapatot, akik eddig nem versenyez-
tek. 

A legnagyobb probléma, amikor a 
gyengébb nem képviselőivel készü-
lünk, az az, hogy megjelenik az azo-
nos neműek közötti vonzalom. Ez jó 
takarmányozás és kellemesen meleg, 
fűtött hely esetén könnyen előfordul. 
A „leszbikus hajlam” a tojók körében 
minden bizonnyal genetikailag is kó-
dolt. Az állattenyésztésben mód van 
arra, hogy mindenféle kellemes tulaj-
donságot kifejlesszünk, ugyanígy az 
is lehetséges, hogy a hátrányos tulaj-
donságokat „kineveljük” az állatok-
ból. Egy olyan csapatban, mely nem 
arra lett szelektálva, hogy a tojókkal 
együtt versenyezzenek, mindig adott 
egy bizonyos hányad, akik eredendő-
en nem alkalmasak arra, hogy integ-

rálódjanak a többi tojó közé. 
Azok a tenyésztők, akik már az 

első pillanattól kezdve úgy gondolják, 
hogy mindkét nemet szeretnék indí-
tani a versenyen, nyugodtan fordulja-
nak kérdéseikkel azokhoz a tapasztalt 
kollégákhoz, akik már évek óta fog-
lalkoznak tojók versenyeztetésével. 
Így a legkisebb annak a veszélye, hogy 

olyan tojó kerül hozzánk, mely a saját 
neméhez vonzódik. 

Sokkal nagyobb ennek a veszélye 
azoknál a dúcoknál, ahol eddig a ha-
gyományos özvegységi rendszerrel 
versenyeztették a galambjaikat. Ez 
utóbbiaknál gyakorlatilag soha nem 
került kiszűrésre a leszbikus hajlam. 
Éppen ezért ezeken a helyeken az 
egymás közti párzás gyakorlatilag a 
rendszerbe van kódolva. Ha egyszer 
ilyen leszbikus párzáson túl vannak 
a tojók, akkor elveszítik érdeklődé-
süket az eredeti párjukkal szemben. 
Ilyenkor rendszerint eltűnik a csúcs-
teljesítmény iránti késztetés is, így a 
díjversenyt elfelejthetjük. Az, hogy a 
verseny előtt felhozzuk-e a galambo-
kat, s egyszer, vagy kétszer lerakhat-
ják-e a tojásaikat, nagyon kevés befo-
lyást gyakorol arra, hogy a szezonban 
hogyan fognak párzani.

Ha a régi rendszer szerint szervez-
zük a versenyeztetést, tehát a klasszi-
kus özvegyi rendszerben, s a tojókat 
otthon hagyjuk, akkor kicsit egysze-
rűbb a helyzet. Ebben az esetben nem 
fordul az elő, hogy egy leszbikus tojó 
egy társára demotiválóan hat. Nem 
véletlenül mondják azt, hogy a teljes 
özvegység egy szezonban egy vagy 

Versenyzés a „gyengébb nemmel”
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több díjat is elvisz. Ugyanakkor az 
érem másik oldala a nagyobb állo-
mány. 

Hogy ez megéri-e, azt minden eset-
ben mérlegelni kell. Ha elég szabad 
hely van, akkor könnyebben el tudjuk 
helyezni a tojókat. Ilyenkor egy pár 
könnyebben összemelegszik. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy ez a tartási 
módszer sokkal nagyobb munkará-
fordítást igényel. De a sikerhez min-
dig is rögös út vezet.

Hogyan tudunk „párzásbarát” 
dúcot kialakítani

A tojóknak nagyon jó, ha világos-
ban ülnek. Mindenképpen el kell ke-
rülni, hogy sötét „lyukakba” kerülje-
nek. Azzal tudjuk elkerülni, hogy a 
párzás a padlón történjék, hogy vagy 
gumikereteket teszünk ki a padló 
felett, vagy úgy alakítjuk ki az alsó 
szintet, hogy az ne legyen fixálva, 
mozogjon. Ezek a berendezések meg-
akadályozzák, hogy a postagalambok 
letelepedjenek a padlóra. A tojókat a 
polcokon, lehetőleg egyesével lezárva 
tartsuk. Úgy szervezzük, hogy egy-
szerre csak egy madár tudjon odafér-
ni az itatóhoz. El sem tudjuk képzelni, 
mennyire kreatívak a kedvenceink, ha 
meg kell találniuk a helyet a szerel-
meskedéshez. 

Ha friss levegőt engedünk be, s le-
hetőséget kapnak arra, hogy lássák 
a szabad teret, akkor ez elkergeti az 
unalmukat. Ha van egy esetleg fedett 
előtér, akkor a világon semmi nem 
szól az ellen, hogy a tojókat ide ki-
zárjuk kora hajnaltól sötétedésig. Ha 
naponta kétszer elvisszük őket edzeni 
a szabadba, egyszer 45 percre, egyszer 
60 percre, akkor ez is elűzi a lustasá-
got. 

Röptetést követően a dúcban kap-
nak takarmányt, utána azonban az 
használ, ha ismét friss levegőt en-
gedünk be. Röviddel alkonyat előtt 
ismét beengedjük a tojókat a dúcba, 
ahol az éjszakát töltik. Ha a verseny 
előtt egy rövid egyórás találkozót 
engedélyezünk nekik, ez minden bi-
zonnyal segít abban, hogy a szerelem 
megszilárduljon a hím és a tojó kö-
zött. 

Ha egy szerelmespár 
egymásra talált…

Akkor a legtöbbször már késő. Ál-
talában kettőjük közül az egyik a do-

mináns fél, az a fontos, hogy ezt kide-
rítsük, s ezt a tojót elvigyük a dúcból. 
Ha tévedtünk, s nem a megfelelő tojót 
távolítottuk el, akkor a „domina” egy 
napon belül talál magának újabb ba-
rátnőt. 

Ha ezt a vonzalmat megpróbáljuk 
racionálisabb takarmányozással visz-
szaszorítani, akkor ez csak nagyon 
korlátozott eredményekkel jár. A nem 
megfelelő étkezés következtében az 
„amazonok” az éhség miatt az edzése-
ken sem fognak jól szerepelni. 

Ha a takarmányozásról beszélünk, 
akkor mennyiség vonatkozásában 
nincsenek igazán eltérések. A tojók-
nál is minden esetben arra kell figyel-
ni, hogy legyen étvágyuk. A hét elején 
lehet a takarmányozás kicsit lazább, 
de nem szabad, hogy éhséget érezze-
nek. Az éhes galambok nem edzenek, 
s azok a postagalambok, melyek nem 
edzenek, nem lesznek éhesek, nem 
lesznek sikeresek, s ezzel egy lánc-
reakció indul el. Ha túl kevés eledelt 
adunk a postagalamboknak, akkor ki-
csi lesz a súlyuk a hétvégére. 

A versenyek nagyon jelentős ener-
giaveszteséghez vezethetnek. Ennek 
nem csak az lehet a következménye, 
hogy nem érnek el díjakat, de ez azt is 
jelenti, hogy a rákövetkező hét is ve-
szélyeztetve van, mivel az izomvesz-
teséget nem lehet kompenzálni. Ma-
gas zsírtartalmú ételeket, kendert és 
aprómagvakat minden további nélkül 
adhatunk nekik. 

A földimogyoró mennyiségét az 
utolsó két étkezés során akár 30 szá-
zalékkal is növelhetjük. Az alap, mint 
minden más madár esetében: hat 
olyan étkezés kell, mely zsiradékban 
gazdag.

A jó tojók elvileg 
bármikor röpülhetnek!

Sajnos a hétvégi időjárás nem kí-
vánságverseny! Egy jó kis zápor rossz 
látási viszonyokkal nehézzé teheti a 
visszatérést. Szinte egészen biztosak 
lehetünk abban, hogy ilyenkor a tojók 
érkeznek haza ügyesebben. 

Nehezebb, 450 km-es versenyeken, 
olyan 1.000 m/perc sebesség esetén 
sem lepődhetünk meg azon, hogy a 
tojók vezetik a díjlistát. Ilyenkor érde-
mes feltenni a kérdést, hogy mi mo-
tiválja őket, mi a különbség a nemek 
között, s melyik nemet könnyebb a 
gyors hazatérésre és mivel motiválni 
már a startnál. 

Itt is különböző módszerek van-
nak. A tojók a tenyésztő után repül-
nek! A tenyésztő és a postagalambjai 
között nagyon intim kapcsolat alakul 
ki. Az otthon maradt madár inkább 
csak pluszt jelent. De a hímek iránt 
érzett vonzalmat semmiképpen nem 
szabad alábecsülni. Nem kétséges, 
hogy előnyt jelent, ha egy versenyző 
galambot otthon várja egy partner. Ez 
mindenképpen érvényes az özvegyek-
re, a tojók esetében jöhet a „kedves” 
kicsit késve, ezt meg fogja neki bocsá-
tani. 

A tojónak mindenképpen szüksége 
van egy bizalmasra, akivel a versenyt 
követően összebújhatnak, s egy ki-
csit kényeztetik egymást. A versenyt 
követően minden együtt töltött óra 
aranyat ér. Az versenyidőszak utolsó 
harmadában egy együtt töltött éjszaka 
is hatalmas erőt kölcsönözhet az álla-
toknak.

Az edzéssel kapcsolatban még sze-
retnék pár dolgot írni. Öt vagy hat 
tojóból álló falka soha nem fog olyan 
kitartó és erős edzést biztosítani, mint 
20 vagy 30 tojó együtt. Ugyanez vo-
natkozik egyébként a hímekre is. Ha 
csak kevés tojó lenne alkalmas a ver-
senyzésre, jobb, ha őket a fiatalokkal 
együtt indítjuk. Ez semmilyen prob-
lémát nem jelent, a tojók ezeket az 
edzéseket minden probléma nélkül 
abszolválják. 

A hét végén kell jobban odafigyelni, 
amikor a tojók csúcsformába kerül-
nek. Ilyenkor sokszor „túlpörögnek”, 
s visszafordulnak hamar. Ilyenkor 
jobb, ha a díjverseny előtt egyszerűen 
egy vagy két napot kihagyunk. Ha az 
etetést ehhez igazítjuk már reggel, ak-
kor ez nem jelent problémát. Az egy-
éves tojók 600 km-es távot is minden 
további nélkül abszolválnak. 

Nem tudom, hogy ez mennyire függ 
össze a tojók testi felépítésével. De le 
kell szögeznünk, hogy az egyéves tojók 
minden további nélkül, könnyebben 
meg tudnak tenni 500 km-t, mint a 
hímek. A fiatal tojók nagyon sokszor 
felhívják magukra a figyelmet kiemel-
kedő teljesítményükkel! 

Ezért minden tenyésztőnek csak ja-
vasolni tudom, hogy indítsa a tojókat 
versenyeken! Mint mindig, jó repülést 
kívánok nekik és ennek során válasz-
szák a számukra leginkább megfelelő 
módszert!

Franz Steffl
fordította: Tordy Éva
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A galambok tartása, gondozása során 
az egyik legfontosabb feladat a teljes 
értékű takarmányozás, mivel ezeknek 
a szárnyasoknak viszonylag rövid az 
emésztőrendszerük. A táplálék rövid 
ideig van a tápcsatornában, tehát a tá-
panyagoknak kevés idejük van felszí-
vódni. Ezért galambjaink koncentrált, 
energiában, fehérjében és zsírokban 
gazdag, jó minőségű és megfelelő meny-
nyiségű takarmányt igényelnek. 

A galamboknak a szaporodásra való 
felkészüléshez, a kiegyenlített növe-
kedéshez, a megfelelő 
emésztéshez A-, D- és 
E-vitamin-kiegészítést 
(mint például csuka-
májolaj vagy sörélesz-
tő), valamint ásványi-
anyag-kiegészítésként 
Bentonit tartalmú ta-
karmánykiegészítőt 
és konyhasót kell ad-
nunk.

A galamboknak 
nincsenek fogaik, ezért 
valahogy a gabona-
magvakat meg kell 
őrölni, ez a szerepe a 
grit (búza nagyságú, 
rostán alakított formá-
jú) takarmánykiegészí-
tőnek a zúzában, meg-
őrölik a takarmányt, 
ezzel feltárva a beltar-
talmat az emésztéshez. 
A zúza ugyan a grit 
nélkül is képes vala-
melyest az őrlésre, de 
a grit nélkül hatásfoka 
lényegesen gyengébb. 
Azonkívül a takar-
mánykiegészítő tartal-
maz ásványi elemeket, 
valamint nyomeleme-
ket is, melyek a csont- 
és tojásképzéshez nél-
külözhetetlenek. 

Itt érkezünk el a 
Bentonit anyag jelen-
tőségéhez, mely az ezen fajta takar-
mánykiegészítő fő alkotóeleme.

Fontos tulajdonsága, hogy a galam-
bok csak keveset fogyasztanak. Nem 
kopik túl gyorsan, így több idő áll ren-

delkezésre az ásványok és nyomelemek 
kioldására. Kevesebb a madár vízfel-
vétele, mivel a szerkezetéből adódó-
an felveszi és raktározza a vizet. Nagy 
melegben sincs szomjúságérzete a ma-
dárnak, illetve nagy jelentőséggel bír 
a versenyeztetés során, hisz a több el-
raktározott víz nagyobb teljesítményt, 
adott idő alatt hosszabb megtett távot 
eredményez.

Madaraink általános egészségi ál-
lapotát, kondícióját nagymértékben 
meghatározza az, hogy emésztőrend-
szerük mennyire képes az elfogyasz-

tott takarmány és víz átalakítására és 
felszívására, a táplálékkal és vízzel fel-
vett kórokozók és mérgező, testidegen 
anyagok kiürítésére.

A különböző emésztőrendszeri fer-

tőzések és a hasmenéses megbetege-
dések a postagalamb, haszongalamb és 
alakgalambok tartásából (takarmány, 
ivóvíz, dúcok állapota, zsúfoltsága) és 
a postagalambsport jellegzetességeiből 
(kiállítások, versenyek, berepült mada-
rak, rágcsálók, élősködők) kifolyólag 
szinte elkerülhetetlenek. 

Az ilyen megbetegedéseknek min-
den verseny- és tenyészmadár ki van 
téve. Amit a gondos galambász meg-
tehet madarai egészségének védelmé-
ben, az a rendszeres és alapos dúcta-
karítás, a legfőbb galambbetegségek 

elleni védekezés védőoltásokkal, vala-
mint az emésztőrendszer működésé-
nek támogatása, a hasmenéses esetek 
megelőzése különféle – természetes 
alapanyagú – gyógyhatású készítmény, 

Bentonit természetes takarmánykiegészítő és  
szárazalom használata a galambtenyésztésben
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takarmányadalék segítségével. 
A Bentonit alapú szárazalom és ta-

karmánykiegészítő használata ebben 
nagyon segíti a megfelelő tenyészmun-
kát, a versenyeztetést, s a sikeres kiál-
lítást.

A Bentonit takarmánykiegészítő 1-2 
nap alatt, mellékhatás nélkül megállítja 
a hasmenést, helyreállítja az emésztő-
rendszer szabályos működését. Meg-
akadályozza a víz- és tápanyagveszte-
séget, védőréteget képez a bélrendszer 
nyálkahártyáján, megköti és semlege-
síti a kórokozók által termelt méreg-
anyagokat, elősegíti a méreganyagok 
és a kórokozók kiürülését. Alkalmazá-
sa javasolt megelőzésként tréningek és 
versenyek után, és kezelésként már ki-

alakult tünetek esetén 3-5 napig, vagy 
a tünetek elmúlásáig.

A Bentonit takarmánykiegészítő 
nagy segítségére lehet a galambász 
szakembereknek mind az emésztőre-
ndszert érintő betegségek kiegészítő 
kezelésében, a galamb szervezetének 
felerősítésében, mind a madarak fel-
készítésében a közelgő nyugalmi és 
kiállítási időszakra, a tollváltás és a ki-
állítások okozta stressz káros hatásai-
nak csökkentésére, az immunrendszer 
karbantartására.

A húsgalambok jóval igényesebbek 
mind a tartás, mind pedig a takarmá-

nyozás tekintetében. Folyamatos áru-
termelés esetén az alábbi megoldáso-
kat alkalmazhatjuk:

- gabonamagkeverék és ásványi 
anyag, vitamin kiegészítés,

- gazdasági abrak és koncentrátum,  
tápetetés.

Az ásványi anyag, így a Bentonit 
jelentősége nagyban megnő e galamb 
fajtáknál, mivel a nagyobb s koncent-
ráltabb takarmányfelvétel még jobb 
emésztést, vitalitást igényel.

A gazdasági érték növelése együtt 
járt az állatok környezeti igényeinek 
növekedésével, mára a legértékesebb 
húsgalamb állományok tartása el 
sem képzelhető extenzív viszonyok 
között.

A megfelelő takarmánykiegészítés, 
már a begytej megjelenésekor is nagy 
jelentőséggel bír, hisz a kikelt galam-
bok már az első napokban megkap-
ják a termékben megtalálható fontos 
nyomelemeket, vitaminokat. A folya-
matos és optimális növekedéshez a 
szülőpároknak „ad libitum” etetési for-
mában juttassuk a Bentonit tartalmú 
takarmánykiegészítőt.

A fejlődés során, a koncentrált hiz-
laló granulátumok a máj és az epe fo-
kozottabb működését, nagyobb telje-
sítményét igénylik, ez maga után vonja 
az emésztőszervek gyulladásos meg-

betegedéseit. E nemkívánatos jelen-
ség mindenképp megelőzést igényel, 
hisz az antibiotikumos kezelés rontja a 
galamb eladhatóságát, a minőségi ga-
lambhús fejlődését.

Az elsődleges cél ebben az esetben 
a gyulladás csökkentése, illetve kiala-
kulásának elkerülése. Ehhez a gyulla-
dáscsökkentő hatással bíró Bentonit 
természetes anyag óriási segítséget 
nyújt, hisz káros anyagok nem marad-
nak vissza, s nem épülnek be a kiváló 
galambhúsba, ellenben az antibiotiku-
mos kezeléssel.

Az elődeink által is ismert s nagy-
ra becsült galambhús az egészséges 
táplálkozás alappillére, ezért fontos, 
hogy adalékanyagoktól mentes, anti-

biotikumtól mentes, 
nehézfémtől mentes 
természetes takar-
mánykiegészítőket 
etessünk húsgalamb-
jainkkal. 

A galambhús fe-
hérjében, tápanyag-
ban gazdag, ezért 
régen a nagybete-
geknek, kórházban 
fekvőknek is elősze-
retettel adták köny-
nyen emészthetősége 
miatt. 

Az egészséges ga-
lambok, s az egész-
ségmegőrzés alappil-
lére a megfelelő 
dúchigiénia. A taka-
rítások gyakorisága, 
az alomanyag nagy 
jelentőséggel bír. A 
nedves, vizes környe-
zet kedvez a vírusok, 
baktériumok megte-
lepedésének, a kór-
okozók elszaporodá-
sának. 

A Bentonit alapú szárazalom a szer-
kezetének köszönhetően képes a víz 
felvételére, annak megkötésére, ezzel 
szárazon tartva a galambház padlóza-
tát. Összetételéből adódóan megköti 
az ammóniát, ezzel biztosítva a szagta-
lanítást, a tiszta környezetet. Alkalma-
zása során tapasztalhatjuk a jótékony 
hatásait, egészségmegőrző és gyógyha-
tású tulajdonságait.

Málik György
Minifarm Major, Pétervására

Árkosi József
megbízott, 30/222-9258
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A Közép-Magyarország Bajnokság díjkiosztója
Vácott tartották a tavalyi Közép-Ma-
gyarország Bajnokság díjkiosztóját. 
Doholuczki Tibor, a B-I kerület elnöke, 
a szövetség alelnöke értékelte a szezont, 
kiemelve, hogy hazánkban ez a legerő-
sebb hosszútávú bajnokság, mind a ta-
gok, mind az indított galambok számát 
tekintve. 2018-ban egyetlen versenyü-
kön sem volt 5000 alatti létszám.

Az elmúlt években több kerület is 
csatlakozott a kezdeményezéshez, s 
a visszajelzések alapján 2019-ben is 
kírásra kerül ez a régiós bajnokság. 
A tervek szerint Radeburg, Lipcse és 
Halle lesz a feleresztési hely, s gondol-
kodnak azon, hogy egy plusz utat is 
rendeznek Stendalból. A galambokat 
dúctávos koefficienssel értékelik, s ez 
kiegyensúlyozott eredményeket ad. 
A négy út minden eredményét figye-
lembe vették, nem volt betliút.

Utanként az első öt galambot díjaz-
ták, de mind a hét tagszövetség első 
galambja is díjat kapott. 

A Közép-Magyarország Bajnokságot 
2018-ban Pintér Ferenc nyerte, meg-
előzve testvérét, Pintér Zsoltot. A har-
madik helyen Balázs Attila végzett. Ne-
gyedik lett Kovács Gábor, ötödik pedig 
a Horváth-Varga versenyzőpáros.



2019 március-áprilisPostagalambsport 21

Európa több tagállamában szórvá-
nyosan továbbra is előfordul a magas 
patogenitású madárinfluenza megbe-
tegedés házi és vadon élő madaraknál. 
A legújabb eseteket Bulgáriából jelen-
tették, amelynek különös jelentősége, 
hogy Magyarország ebbe az irányba 
élénk kereskedelmet folytat.

 
Magyarország – a 2016-2017-es 

nagy ívű járvány után – 2017. au-
gusztus 24-én nyerte vissza a madá-
rinfluenza betegségtől mentes be-
sorolását, a vírus azonban továbbra 
is veszélyt jelent a baromfiállomá-
nyokra. Terjesztésében jelentős sze-
repe van a vadmadaraknak, és szór-
ványosan több európai országban is 
előfordultak megbetegedések az el-
múlt években - írja az Agrárszektor. 

Legutóbb Bulgáriából jelentettek 
eseteket, az egyik bulgáriai járvány-
kitörés kapcsán pedig a magyar ere-
det lehetősége is felvetődött, amit 
azonban az elvégzett vizsgálatok 
egyértelműen kizártak - írja a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (Nébih). 

A nemzetközi tapasztalatok és 
ez utóbbi konkrét eset is igazolja a 
megelőzés fontosságát. Éppen ezért 
a Né-bih ismételten felhívja az állat-
tartók figyelmét a telepek járvány-
védelmi zártságának fontosságára.

A telepek járványvédelmi mi-
nimumfeltételeit a – jelenleg is ér-
vényes – 3/2017-es országos főál-
latorvosi határozat tartalmazza. 
Az itt szereplő előírások betartása 
kulcsfontosságú a szabadtartású 
víziszárnyas-telepek járványügyi 
biztonságának emeléséhez. Az uta-
sítás előírja többek között, hogy egy 
telepre kizárólag akkora állományt 
lehet telepíteni, amelynél biztosítha-
tó, hogy szükség esetén minden állat 
bezárható legyen. 

A betelepítés várható időpontjá-
ról az állategészségügyi hatóságot 
előzetesen írásban tájékoztatni kell. 
A takarmányt zárt, fedett helyen 
kell tartani. További előírás, hogy 
az etetést és itatást csak teljesen fe-
dett, lehetőleg oldalról is zárt helyen 
végezzék, a baromfiállomány vad-
madarakkal történő közvetlen vagy 

közvetett érintkezését pedig minden 
lehetséges módon meg kell akadá-
lyozni. 

A felelős állattartói magatartás, 
az országos főállatorvosi határozat-
ban szereplő előírások betartása el-
engedhetetlenül fontos ahhoz, hogy 
Magyarország megőrizhesse men-
tességét, és megelőzhető legyen egy, 
a két évvel ezelőttihez hasonló ma-
dárinfluenza járvány kitörése.

Bár a kutatások egyértelműen 
megállapították, hogy a postaga-
lambok ugyan lehetnek a madár-
influenza-vírus hordozói, de nem 
betegszenek meg tőle, így a posta-

galamb állományokban egy járvány 
kitörésétől nem kell tartani. Ennek 
ellenére a galambokat idehaza ma 
még a baromfival veszik egy kalap 
alá, így fennáll a veszélye, hogy egy 
esetleges magyarországi járvány 
esetén egy vaskalapos intézkedéssel 
az érintett területen lévő galambál-
lományok kiirtását is elrendelhetik. 
Reméljük, sem a járványra, sem a 
számunkra elfogadhatatlan döntésre 
nem kerül sor, ezért is fontos, hogy 
figyeljünk a hírekre és vészhelyzet 
esetén időben tegyük meg a megfe-
lelő lépéseket.

Furucz Zoltán

Nem múlt el a veszély: Európában még 
mindig pusztít a madárinfluenza
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Szappanos István tanítványának vallom 
magam. Galambegészségügyről vallott 
nézeteimet - agráregyetemi oktatásban a 
katedra mindkét oldalán eltöltött évek so-
rán megszerzett ismeretek mellett - az ő, és 
az általa közvetített genti állatorvos tudo-
mányi egyetem parazitológiai professzo-
rának, Prof. Dr. G. van Grembergen tanai 
alapvetően meghatározták. G. Smedts-sel 
közös könyvét 1979-ben (Antwerpenben), 
majd a sikert követően a későbbiekben 
többször is (pl. Hamburgban 1981-ben és 
2000-ben) kiadták.

Első diplomadolgozatomat még 1990-
ben, a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Karának végzőseként dr. 
Lovas László és dr. Solymosi Ferenc kon-
zulensi támogatásával a postagalambok 
trichomonadosisa, illetve coccidiozisa 
témakörben írhattam. Konzulenseim 
mellett Szappanos Istvánnak köszönhető-
en a múlt és az akkori jelen ismereteinek 
tekintetében is hasznos iskola volt. Az 
azóta eltelt közel három évtized alatt ter-
mészetesen sokat alakultak a vonatkozó 
információk.

A trichomonadozis nem egy kifejezet-
ten új keletű egészségkárosító tényező: 
lassan 150 éve, 1878-ban Rivolta már em-
líti a betegséget. A kórképet hazánkban 
először Rátz diagnosztizálta 1909-ben. 
Trichomonasokat elsőként Stabler muta-
tott ki pulykából 1938-ban. 

• A Trichomonas gallinae rendszertana
» a protozoonok, egysejtű véglények 

törzsébe, a Masteigophorak (Flaggeláták, 
vagy ostorosok) osztályába, a Trichomo-
nasok rendjébe sorolható. 

» A protozoonok olyan apró egy-
sejtű élősködők, amelyek többnyire az 
emésztőrendszerben telepszenek meg, 
de – feltehetően - aktív mozgásuknak 
köszönhetően mutatták már ki például 
galamb könnycsatornájából is... 

• Kórokozó morfológiája: 
» Szabad szemmel nem látható, de 

fénymikroszkóppal natúr kenetből is 
gond nélkül kimutatható. 

» Fénymikroszkópos kimutatása során 
nem minden esetben az aktív állapotot 
jellemző körte formát láthatjuk, parányi 
élősködőnk pihenés közben orsó, vagy 
pöndörödött levél alakot mutat. 

» Méreteit tekintve 7-16 mikron hosz-
szú, 3-6 mikron széles, szimmetrikus, 2 
pár elülső és 1 hátulsó ostorral és tengely-
fonallal (1mm=1000 mikron).

» Trichomonas gallinae betegítő ké-
pessége szempontjából aktív mozgást 
végző képessége rendkívül lényeges. 

» Állandó sejtszervekkel (sejtszáj), 
szerves anyagokkal (például sejttörme-
lékkel) táplálkozik.

» Az ellene való eredményes küzde-
lemben rendkívül lényeges, hogy tud-
juk, endoparazita 
(belső parazita) 
életmódot folyta-
tó egysejtű vég-
lény (protozoa) 
ellen kell küzde-
nünk. (Erre a kö-
vetkezőkben kité-
rünk.) 

• Kórokozó el-
lenálló- és életké-
pessége: 

» Kiszáradás-
sal, rothadással 
és kemikáliákkal szemben rendkívül ér-
zékeny. 

» 60-65 0C-on 5-10 perc alatt elpusztul.
» Ivóvízben 24-48 óráig fertőzőké-

pes marad. Sejttörmelékek (akár a trá-
gyaszennyezés) és különböző egyéb 
tápanyagok (vitamin és/vagy aminosav 
készítmények, cukrok) növelhetik élet- 
és fertőzőképességét. Ereszcsatornákban, 
pangó vizekben, testváladékokban napo-
kig életképes maradhat.

» 32 0C alatt és 42 0C felett nem képes 
osztódni. 

» 4 0C alatt mindössze néhány napig 
életképes. 

• A fertőződés folyamata 
» A galambon kívül a vadmadarak je-

lentős része is – például balkáni gerlék, 
vagy a galambházak jelentős részébe nap-
jainkban is bejáró verebek – fogékony. 

» A külső fertőzés általánosan testvála-
dékkal, trágyával szennyezett takarmány-
nyal, ivóvízzel történik. 

» Napjainkban is jelennek meg eltérő 
vélemények a galambok eltérő trichomo-
nadozis érzékenységére és a kórokozó 
pathogenitására (támadóképességére) 
vonatkozóan. Ezek egy része azonban 

áttételes/közvetett érzékenységről beszél.
» Egyre elterjedtebb vélemény alapján 

a galambokat gyakorlatilag fertőzöttnek 
kell tekintenünk. Fertőzöttségük mér-
téke sok tényező által befolyásolt. A Tri-
chomonas gallinae kifejlett galambokban 
többnyire kifejezett tünetek kiváltása nél-
kül „együtt él” a gazdaszervezettel.

» Rendkívül fontos tudnunk, hogy a 
Trichomonas gallinae ép nyálkahártyán 
– még 1-2 napos fiatalén – sem képes át-
hatolni, önállóan sérülést okozni. Szinte 

minden szerző egyetért abban, hogy a 
galamb általános állapota a Trichomonas 
gallinae fertőzéssel szemben is komoly, 
meghatározó jelentőséggel bír. Fontos 
hangsúlyoznunk, hogy a Trichomonas 
Gallinea parazita, vele szemben a szerve-
zet kielégítő immunitást nem tud kifejte-
ni. 

A betegség kórformái 

• A megbetegedést, majd az ennek so-
rán kialakuló tüneteket aktív mozgásukból 
puszta jelenlétük és/vagy életfunkcióik so-
rán felszabaduló melléktermékek, méreg-
anyagok (endotoxinok) okozzák. 

• A kiváltott tünetek a kórokozó szá-
mától és a galamb általános ellenálló ké-
pességétől (általános állapotától) erősen 
befolyásoltak. Markáns tünetekben meg-
nyilvánuló kórformái elsősorban fiatal ga-
lambokon látunk.

• Bél-trichomonadozis kiváltó okai és 
kórfejlődésének alapjai: 

» A fiatal galambok védekező készségé-
nek csökkenése, sérülékenységének fokozó-
dása: 

A szakember írja: feketén-fehéren 
a galambok trichomonadozisáról (1)
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Fiatal galambok - Trichomonas-fertő-
zés szempontjából - első problémás idő-
szaka a 10-14 napos életkorban, rosszabb 
esetben ennél is korábban várható. 

A szülők a fiatalok 5-7 napos életko-
rában állnak át begytejről szemestakar-
mány etetésére. Fiatal galambot sújtó 
táplálékváltás okozta stressz csökkenti a 
fiatalok általános védekező készségét. A 
kemény szemestakarmány felszakítja a 
fiatal galamb érzékeny garatnyálkahár-
tyáját.

A Trichomonasok anyagcseréjének 
folyamán képződő endotoxinok tovább 
csökkentik a gazdaszervezetet védekező 
készségét. 

» Trichomonasok életkörülményeinek 
javulása:

- A felszakított nyálkahártyából leváló 
sejttörmelék jelentősen növeli a Tricho-
monasok táplálékmennyiségét, javítják 
életfeltételeiket. A paraziták aktív moz-
gásának hatására további sejttörmelékek 
hasadnak le.

- Mindezen túl a kotlás 14-15. napján a 
kotló galambokban kezdődő nyálkahár-
tya begytej-képződésre történő átalakulá-
sának következményeként élettani, tehát 
nem kóros körülmények hatására meg-
induló sejtburjánzás során a begynyál-
kahártya fellazul, megvastagszik, majd 
a begytej részét képezve részletekben le-
válik. A fellazuló szövetekkel és jelentős 
mértékben növekvő tápanyagforrással 
kiváló körülményeket biztosítva az ennek 
hatására robbanásszerűen beszaporodó 
Trichomonas gallinaek számára.

- A gyulladási folyamat következtében 
bekövetkező lúgosodó begy pH tovább 
javítja a kórokozó életkörülményeit.

- A galamb, mint gazdaszervezet gyen-
gülésével azonos időben bekövetkező 
parazita erősödésének (támadókészsége 
növekedésének) következményeképpen 
a galamb és a kórokozó között fennálló 
egyensúly megbomlik, a Trichomonasok 
a galamb fölé kerekednek.

- A fiatal galamb segítség nélkül nem 
képes megbirkózni élősködőivel, kiszol-
gáltatottá válik. 

- Mindeközben a fiatal galambban el-
szaporodó Trichomonasok egy része a 
fiatal galambok szülő általi etetése során 
visszakerül a szülő galambokba. Bennük 
egyrészt különböző szintű, de kevésbé 
látványos egészségkárosítást előidézve, 
illetve a nevelő galambokból a közös ita-
tón keresztül, az állomány többi tagját is 
fertőzve. A Trichomonasok ivóvízben 
történő élet-, illetve szaporodóképességét 
a környezeti tényezők nagymértékben 
befolyásolják.  A kórokozó ellenálló- és 
életképességére vonatkozó legfontosabb 

ismereteket az előzőekben tárgyaltuk.

• Tünetek 
» A fiatalok lágyabb állagúvá, ese-

tenként zöldes színűvé és jellegzetesen 
fanyar, savanyú szagúvá váló bélsara, a 
gyulladási folyamat súlyosbodásának kö-
vetkeztében egyre hígul, szélsőséges eset-
ben folyékonnyá, vízszerűvé válik. 

» A fiatalok fejlődése zavart szenvedve 
lesoványodnak, majd a kórforma akár el-
hullásig vezethet. 

» Sok esetben sárga pontocskák, majd 
sajtszerű felrakodások jelenhetnek meg a 
szájüregben, illetve annak szélein, vala-
mint félkemény csomókat tapinthatunk 
ki a begyben. 

 
• Máj-trichomonadozis 
» A Trichomonasok egy része a begy 

elhagyását követően, illetve a még teljes 
mértékben nem záródott köldökcsator-
nán keresztül bejutó trichomonasok a 
májban telepszenek meg. Itt – a számukra 
kedvező körülmények hatására – kezde-
tekben sárga gombokat, csomókat, majd 

egy-két akár 1 cm átmérőjű korong ala-
kú sajtszerű képleteket, elhalásos gócokat 
alakítanak ki.

» Ez a kórforma akár a fiatal galambok fé-
szektálban történő kimúlásához is vezethet. 

» Kifejlett állatok közül elsősorban - az 
egyébként is sokkal érzékenyebb - egy-
éves generáció érintett e kórformában. 

» Előfordulhat ugyan máj-trichomo-
nadozisból történő gyógyulás, de a máj 
bizonyos részei sérültek maradhatnak. 
Egy csökkent májfunkciójú galambtól 
versenyteljesítmény természetesen nem 
várható. Ezzel együtt, megfelelő gyógy-
szeres kezelést követően tenyésztési cé-
lokra a galamb az elhalás mértékétől füg-
gően alkalmas lehet. 

• Köldök-trichomonadozis
» A fertőzőképes bélsárral szennyező-

dő köldök tájékán a trichomonasok kü-
lönböző méretű csomó, esetleg korong-
szerű képződményt okozhatnak. 

» A betegség lefolyása számtalan té-
nyező függvénye. Kimenetele nem jósol-
ható meg. 

• Felsőlégúti forma 
» Felsőlégutak fokozódó gyulladása: 
- Fokozódó nyákmennyiség, csökke-

nő repülési kedv, gyengülő versenyered-
mény. 

- Állományok szezon közbeni – főként 
hirtelen melegre forduló időjárás esetén - 
látványos „összeomlása”.

- Gyulladás fokozódása kiterjed a hör-
gőkre és a könnycsatornára.

-  Hörgés, könnyezés ¾-e mögött ki-
mutathatók az élősködők, mivel a száj-
padlás felső nyílásán át a könnycsatorná-
ba is eljuthatnak.  

- Aktív mozgásuk által előidézett 
gyulladási folyamat a könnycsatorna 
szájüreg felőli részének záródását okoz-
hatja. 

- A váladék ennek következtében a 
szemzug felé távozik, kialakítva a „KÖN�-
N�ES SZEM” kórképet. A könnyes sze-
mek jelentős hányada trichomonasok 
okozta kórkép következménye! 

A kórokozók egy része – 
szintén a szájpadlás nyílásán át 
- a melléküregekig, sőt eseten-
ként akár az agyig is eljuthatnak 

IDEGRENDSZERI TÜNETEK 

• Hasmenéses forma 
» Elsődlegesen az előbél (főképp 

a begy) gyulladásos állapota: 
- Fokozott vízfelvétel.
- Megereszkedő begy. 
- Pépessé, majd tócsássá, jellegze-

tesen savanyú szagúvá váló széklet 
» Tápanyag hasznosulás zavarai 
- Vedlési zavarok (tokban maradó eve-

zőtollak, pehely és fedőtollak hullatásá-
nak zavara) 

- „bundás galamb”… 
• Kifejlett galambok kórformái nem 

mutatnak ennyire drámai képet. 
A Trichomonasok a felnőtt galambot 

kevésbé károsítva, többnyire markáns tü-
netek nélkül „együtt élnek” a gazdaszer-
vezettel.

- Mikroszkópos vizsgálattal készült fel-
mérések tünetmentes galambok 70-80-90 
%-ból kimutatták. 

- A kimutatási arány a rendelkezésre 
álló technikai fejlődésével növekedett. 

- Jelenlegi megközelítés alapján gya-
korlatilag minden galamb Trichomo-
nas-fertőzöttnek tekintendő.

        Vétek János
(Tisztelettel köszönöm dr. Bánhidi László 
lektorálási munkáját!)
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Szigorúbban kellene betartani a szállí-
tott állatok jólétére vonatkozó meglévő 
szabályokat, és büntetni kellene a sza-
bályszegést - fogalmazott az Európai 
Parlament néhány hete. Csak a 2005-ben 
már egyszer leírt rendeletet tartatnák be 
következesen. A rendelkezés a hús szál-
lítását preferálja az élőállattal szemben, 
de ez egy adott ellenőrzésnél nem lehet 
mentség a postagalambászok számára.  

A képviselők a 411 szavazattal, 43 el-
lenszavazat és 110 tartózkodás mellett 
elfogadott állásfoglalásban az Európai 
Parlament 2012-ben megfogalmazott 
álláspontját ismételték: egységesen és 
szigorúan be kell tartatni a szállított ál-
latok jólétére vonatkozó, 2005-ös uniós 
rendeletet, amelyet egyes tagállamok 
nem vesznek figyelembe. Az Európai 
Bizottságnak büntetnie kellene az uni-
ós rendeleteket nem megfelelő módon 
alkalmazó tagállamokat - vélik a kép-
viselők. A tagállamoknak szabálysértés 
esetén egységes és hatékony büntetést 
kellene kiszabniuk, elkobozhatnák pél-
dául a teherautókat, vagy átképzésre kö-
telezhetnék a munkavállalókat.

A képviselők a meglévő szabályok 
betartatására bevetnék a modern 
technológiát, például az állatok tar-
tózkodási helyét és a 
szállítás időtartamát 
nyomon követő föld-
rajzi helymeghatáro-
zó rendszereket, és a 
kiindulóhely és a cé-
lállomás közötti valós 
idejű visszacsatolást 
biztosító rendszert.

Az Európai Parla-
ment az alábbiakat 
kéri a tagállamoktól:

- végezzenek több, 
meglepetésszerű, a 
nagy kockázatot je-
lentő szállítmányokra 
fókuszáló ellenőrzést;

- ha szabályszegést 
tapasztalnak, értesít-
sék a szállító útvona-
la által érintett összes 
tagállamot;

- függesszék fel 
vagy vonják vissza a 
sorozatos szabálysze-
gők engedélyét;

- tiltsák be a nem szabályszerű jár-
műveket és hajókat; és

- építsék át úgy a kikötőket, hogy 
azok megfeleljenek az állatjóléti köve-
telményeknek, és javítsák a berakodás 
előtti ellenőrzések hatékonyságát.

A 2020 és 2024 közötti időszakra 
új állatjóléti stratégia kidolgozását ké-
rik, és annak a pontos meghatározá-
sát, hogy állatok esetében mit jelent a 
szállításra való alkalmasság. A képvi-
selők a szállító járművekre vonatkozó 
uniós szabályok tudományos tényeken 
alapuló felülvizsgálatát is kérik annak 
érdekében, hogy megfelelő legyen a 
teherautókban a szellőzés és a hőmér-
séklet, rendelkezésre álljon a megfe-
lelő víz- és táprendszer, csökkenjen a 
zsúfoltság, és a kamionok kialakítása 
illeszkedjen az egyes fajok igényeihez.

Ezek az intézkedések eddig csak ál-
talánosságban érintik a postagalambok 
szállítását, ám az a terv már gondot 
okozhat nekünk is, hogy az állatokat a le-
hető legrövidebb ideig kellene szállítani. 
A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy 
határozza meg az egyes fajok szállítható-
ságának leghosszabb időtartamát. 

„Egyértelművé tettük a Bizottság és 
a tagállamok számára, hogy vagy be-
tartatják a jelenlegi szabályokat, vagy a 

szállítási időket csökkentő és modern 
technológiát alkalmazó új szabályokat 
kell alkotniuk” - mondta a témáért a 
Parlamentben felelős dán konzervatív 
képviselő, Jørn Dohrmann, hozzátéve: 
„Ez a nem uniós országokra is vonat-
kozik. Az Európai Bíróság szerint az 
unió tagországai akkor is felelősek az 
állatok jólétéért, amikor a szállítmány 
elhagyja az EU-t. Ezért az unióból im-
portáló országok vagy olyan magas 
szintű védelmet biztosítanak, mint az 
unió, vagy be kellene tiltanunk az oda 
irányuló exportot” - tette hozzá.

Az állásfoglalás vizsgálóbizottság 
felállítását javasolja. A bizottság az 
unión belül és az unió határain kívül-
re szállított állatok jólétét vizsgálná ki 
a következő parlamenti ciklus elején. 
Feladata lenne továbbá, hogy megfele-
lőképpen utánajárjon a szállított álla-
tokkal történő rossz bánásmódról be-
számoló híreknek, és a meglévő uniós 
szabályok be nem tartatásának.

Európában egyre erősebbek a kör-
nyezet- és állatvédő szervezetek, a 
legtöbb országban erős törvények vé-
dik az állatokat. Előzzük meg azokat a 
konfliktusokat, amelyek előbb-utóbb 
kialakulhatnak a postagalambászok és 
az állatvédők között. 

Szigorúbb ellenőrzés és büntetés jön az 
állatszállítási szabályok megsértésekor
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Galambok gombák okozta bőrgyulladása
Ebben a hónapban egy olyan betegség-
ről szeretnék írni önöknek, amelyet 
Magyarországon még nem írtak le ga-
lambokban, illetve a külföldi galam-
begészségügyi szakirodalom is ritkán 
említ. Ugyanakkor itt van az országban, 
és egyre terjedőben van. Egy konkrét 
eset alapján merültem el mélyebben eb-
ben a témában. 

A gombák okozta megbetegedések 
gyakoriak a galamboknál. Egy ame-
rikai postagalambász honlapon azt 
olvastam, hogy a nyolc legfontosabb 
galambbetegség között a candidiasis 
is megtalálható. Az aspergillosis, vagy 
tüdőpenész szintén elterjedt. Ezek má-
sodlagos fertőzésként és immunhiá-
nyos állapotokban okoznak problémát.

A gombák okozta bőrgyulladás rit-
kán kerül megállapításra, de jelen van 
az állományokban.

Jellegzetes kép a begytájéki tollhiány, 
ujjbegynyi területen olyan, mintha olló-
val szinte tőben levágták volna a tollakat. 
Gyakori a fejletlen tollak megjelenése. A 
terület rendkívül viszket, a galamb fo-
lyamatosan vakargatja. A bőr az állandó 
irritáció miatt kipirult és körülírtan duz-
zadt. Elhanyagolt esetben a folyamat az 
egész testfelületre kiterjedhet.

Fontos, hogy a klinikai kép meg-
egyezik a tolltüszőatkák okozta fertő-
zéssel. Fizikális vizsgálattal elkülöníte-
ni egymástól nem lehet!

A pontos diagnózist az elváltozott 
terület kórszövettani vizsgálata, vala-
mint a fertőzött tollak mikroszkópos 
vizsgálata adja. A gyulladt bőrterület-
ből egy kis darabot sebészileg el kell 
távolítani és az kerül analízisre. Ennek 
a betegségnek a korai diagnózisa és si-
keres kezelése komoly kihívást jelent.

A gombák okozta bőrgyulladás me-
chanikai sérülésekhez társulva vagy 
szisztémás fertőzés részeként jelentkezik.

A kórokozó egy Malassezia nevű 
szaprofita élesztőgomba, amely a ga-
lambok bőrén is megtalálható, de az 
állatok környezetében is előfordul. Me-
legvérű állatok bőrén más gombafajok 
is kimutathatók. A bőr mikroklímájá-
nak megváltozása vagy a védőmecha-
nizmusok gyengülése, úgymint a ma-
gas páratartalom, a hámréteg sérülése, a 
gombák elszaporodásához vezethetnek. 

Hajlamosító tényezők lehetnek még:
• fiatal kor, legyengült immunrend-

szer, stressz,

• társfertőzések jelenléte, például tri-
chomonosis, himlő, herpeszvírus, circo-
vírus

• más bakteriális bőrbetegségek, 
• ektoparazitás fertőzöttség, akár 

tolltüsző atkakórhoz csatlakozva, 
• vagy hosszabb távú antibiotikumos 

kezelés,
• A-vitamin hiány.

Ha a betegség felüti a fejét, jellem-
ző rá, hogy lassan terjed a galambok 
között. Ha nem kezeljük az állományt, 
évente megduplázódik a beteg állatok 
száma, újabb és újabb kopasz nyakfol-
tos galambok jelennek meg. 

Vedléskor a betegség tünetei meg-
szűnnek, de a fertőzöttség az állo-
mányban marad. Általában mindig a 

melltájék érintett, mivel a környezet-
ben, a dúcban, a farácsokban, etetők-
ben, fa alkotórészekben marad fenn a 
gomba, így közvetlen érintkezés útján 
fertőződik az egyed.

A betegség kezelése nem egyszerű. 
2-3 év alatt lehet teljes mentességet elér-
ni! Felmerül a beteg galambok kiszelek-
tálása az állományból.

A gyógykezelés csak akkor nyújt 
végleges megoldást, ha a hajlamosí-
tó tényezőket sikerül kiküszöbölni! A 
gombákat nehéz elpusztítani, mivel 
gombaellenes hatóanyagok súlyosan 
károsíthatják a belső szerveket, főleg a 
májat!

A leggyakrabban választott ható-
anyag a nisztatin. Talán ennek van a 
legkevésbé májkárosító hatása, mivel a 
bélcsatornából alig szívódik fel.

Hátránya, hogy könnyen kialakul 
alkalmazásakor rezisztencia, főleg ha 

kis adagban, és/vagy túl sokáig hasz-
náljuk. Etetés előtt kell szuszpenziós 
formában adni, mivel így hatékonyab-
ban működik. 

A flukonazol tartalmú készítmények 
újabbak, jóval hatékonyabbak, de drá-
gábbak is. 

A ketokonazol hatóanyag vízben 
nem oldódik, toxikus is, legyengült 
szervezetben nem alkalmazható. Egye-
di tablettás terméke a Dac cég Ketoko-
nazole tablettája.

A helyi kezelésről sem szabad meg-
feledkezni!

Helyileg 0,1 %-os klórhexidin per-
met, vagy klotrimazol oldat, esetleg 
Betadine spray használható.

A megelőzésre is nagy hangsúlyt 
kell fektetni, a gombák elleni harcban. 

Ezek a teljesség igé-
nye nélkül:

• a stresszfaktorok 
kizárása, 

• jó minőségű ta-
karmányok adagolá-
sa, 

• magas glükóztar-
talmú készítmények 
alkalmazásának elke-
rülése,

• megfelelő higié-
nia, szellőzés bizto-
sítása, porterheltség 
csökkentése,

• immunrendszer 
támogatása,

• természetes ható-
anyagok használata, például almaecet, 
grapefruit mag kivonat, probiotikumok, 

• túlzott antibiotikum felhasználás 
elkerülése.

A ragályfogó tárgyak fertőtlenítése, 
a fából készült etetők, dúcberendezési 
tárgyak mellőzése, műanyagra cserélé-
se hatékony módszer a gombák elleni 
küzdelemben.

Remélem, cikkem megjelenése sok 
galambásznak nyújt hasznos segítsé-
get. Ha csak egy galambász is felhív 
tanácsot kérni, már megérte cikkem 
megírása!

Keressék honlapunkat a www.ga-
lambpatika.hu címen.

 
dr. Berta Krisztián,

a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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Apróhirdetések
Sima lakossági hirdetés (20 szóig) 3.000 Ft/hó. 
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként 
200 Ft. Keretes hirdetések: 1/8 oldalas 10.000 Ft/hó, 
1/4 oldalas 20.000 Ft/hó, 1/2 oldalas 50.000 Ft/hó. 
Kedvezmények: évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 
megjelenés esetén 15 %. A hirdetési díjak az ÁFA-t 
tartalmazzák. Lapzárta: minden hónap 20. napja. 
A hirdetés megjelenésének előfeltétele a hirdetési 
díj postai feladását igazoló feladóvevény másola-
tának és a hirdetés szövegének, képének megkül-
dése postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség, 
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektro-
nikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hir-
detés szövegéért a hirdető felel!

l Kiváló származású tenyész és verseny 
postagalambok sporttársi áron betegség mi-
att eladók. Tel.: 30/190-4800.

l Bricon Little rögzítő 28-as antennával, 
10 db chipgyűrüvel eladó. Ugyanitt egy 24 
lyukas Benzing mechanikus versenyóra is.
Tel.: 06-20/594-1486.

l BRICON 1000 versenyóra, 2 db 28 cm-
es antenna nagy trafóval eladó, ajándék 20 
db chip. Érdeklődni: 06-20/259-6178.

l Allround típusú galambjaimból fiata-
lok gyűrűzését vállalom nagyon sporttársi 
áron.  10 db rendelés esetén 2 db ajándékba. 
Tel.: 96/261-748.

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

Megrendülve tudatjuk, hogy TAMÁS ISTVÁN, az 
M-09 Szekszárd egyesület örökös tagja 2019. márci-
us 18-án vasárnap, életének 78. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt.

 
Az M-09 Szekszárd tagsága szomorú szívvel bú-

csúzik Tamás István sporttársunktól, aki már gye-
rek fejjel rajongott a galambokért, majd felnőtté vá-
lását követően teljes energiával vetette magát bele a 
postagalambtenyésztésbe, versenyzésbe.

1966-tól, 2016-ig, 50 éven keresztül tagja az 
M-09 Szekszárd egyesületnek, melynek kisebb ki-
hagyásokkal, aktív tevékenysége végéig elnöke volt. 

20 éven keresztül, 1978-1998 között kerületi elnök. A kerületi elnökségét 
még a nagy Dél-kerületben kezdte, amelyről tudjuk, hogy abban az időben 
az ország egyik legnagyobb kerülete volt, ha nem a legnagyobb. Aktív pá-
lyafutása idején tagja volt az Országos Szövetségi Tanácsnak. Postagalam-
bászat terén végzett tevékenységével, a közösségi élet szervezésében végzett 
munkájáért elnyerte a Postagalambsportért Érdemérem kitüntetést. 

2016 december 31. bejelentette, hogy lakhelyváltoztatás miatt az M-09-
es tagsági viszonyát megszünteti.  2017-ben már a veszprémi �-01 egyesü-
letnek a tagja, bár nem versenyzett aktívan, a tagok ismerték és kedvelték. 
2017-18-ban a versenyek 90 %-át Izer László sporttársnál, az �-01 veszpré-
mi egyesület elnöke társaságában töltötte, a galambok érkezését várva. 2018 
januárjában az M-09 tagsága egyöntetű döntése alapján az egyesület örökös 
tagjává választotta Tamás Istvánt. 

  Tamás István nemcsak a köz ügyeiben volt kiemelkedő egyéniség, a 
szűkebb saját galambászata terén is komoly értékeket, elismerést teremtett. 
Számtalan alkalommal volt kerületi bajnok. Az egyesületi bajnokságokban 
szinte verhetetlen egyéniség volt. Sikeres volt a galambok tartástechnoló-
giája és a felkészítése terén is. Sokszor úgy tűnt, mintha a galambjai egész-
ségére, ellátására nagyobb gondot fordítana, mint a saját magáéra. 50 éves 
tevékenységével az M-09 Szekszárd egyesületet országos hírűvé tette. Ha-
lálával nem csak az egyesületét, de az egész galambász társadalmat nagy 
veszteség érte. Nyugodjon békében, emlékét örökre megőrizzük.

Tamás István sporttársunk temetése, búcsúztatása 2019. március 30-án 
szombaton volt Szekszárdon az Újvárosi temetőben. Az M-09 Szekszárd 
egyesület tagsága postagalambok felengedésével vett végső búcsút volt 
egyesületi elnökétől. 

M-09 Szekszárd és Y-01 Veszprém tagsága

Megrendüléssel tudatjuk, hogy a B-09 egyesület tagja, BAUER JÓZSEF 69 éves 
korában eltávozott körünkből. Fehér Attila búcsúbeszéddel, és galambok felenge-
désével búcsúztunk tőle. Emlékét megőrizzük. B-09 egyesület tagsága

2019. február 17-én, 81 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt BA-
RICZA JÓZSEF. Sporttársunk emlékét megőrizzük!

Az A-08 Vác Egyesület és a Dunakanyar Versenykerület mély megrendüléssel tu-
datja, hogy BARANYAI IMRE sporttárs, a váci egyesület alapító tagja, a váci 
egyesület és a Dunakanyar Kerület korábbi elnöke, 86 éves korában elhunyt. Te-
metése 2019. március 22-én volt a nagymarosi temetőben.

Szerkesztőségünk 
új email címe:

postagalambsport@
postagalambsport.hu
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A Magyar Postagalamb Sportért bronz fokozatának kitüntetettjei

A Magyar Postagalamb Sportért ezüst fokozatának kitüntetettjei
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A Magyar Postagalamb Sportért arany fokozatának kitüntetettjei

A Postagalambsportért Érdemérem kitüntetettjei


